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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143825 Nr: 5079-97.2016.811.0007

 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: Anisio Cardoso dos Santos

 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 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 requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142280 Nr: 4219-96.2016.811.0007

 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: Lucas Fernando Bonfim Nunes

 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 Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135581 Nr: 680-25.2016.811.0007

 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: José Lira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calcard Administradora de Cartões Ltda.

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Thadeu Pierson 

Ramos - OAB:48203/PR

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59857 Nr: 4540-15.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazônia Revendedora de Motos Ltda, 

Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Mauricio Izzo Losco - OAB:148562, Wilber Norio 

Ohara - OAB:8261/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Tendo em vista a que a executada até o presente momento não pagou a 

referida dívida (fl. 254), o que demonstra a sua intenção em não quitar o 

débito, DEFIRO o pedido de penhora “online” via BACENJUD, sobre 

eventuais ativos financeiros da parte executada Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A (CNPJ n° 07.707.650/000-10) e 

Amazônia Revendedora de Motos Ltda. (CNPJ n° 07.189.513/0001-31), no 

valor de R$ 6.160,19 (seis mil e cento e sessenta reais e dezenove 

centavos).

É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.

Em outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.

Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.

Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do CPC/15, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais.

 Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi 

bem definida no art. 854 do CPC:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15.

Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio 

quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do 

artigo 836 do CPC.

Infrutífera ou insuficiente à providência, intime-se o exequente para que 

indique bens penhoráveis do executado certos e determinados, no prazo 

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

921, inciso III, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 1116-28.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Daniele Melo Rodrigues

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mattiuzo Junior - 

OAB:4383-B, Fábio Luíz de Mello Oliveira - OAB:MT 6.848

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Tendo em vista a que a executada até o presente momento não pagou a 

referida dívida (fl. 355), o que demonstra a sua intenção em não quitar o 
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débito, DEFIRO o pedido de penhora “online” via BACENJUD, sobre 

eventuais ativos financeiros da parte executada Simone Daniele Melo 

Rodrigues (CPF n° 545.385.801-04), no valor de R$ 17.937,68 (dezessete 

mil e novecentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

É que, como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.

Em outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação.

Diante dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.

Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, inc. I, do CPC/15, a 

penhora em instituição financeira é medida precedente às demais.

 Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira também foi 

bem definida no art. 854 do CPC:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos termos do artigo 854, § 3º, do CPC/15, requerendo o 

que entender de direito. Após o decurso do prazo, o qual deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos para as deliberações dos §§ 4º e 5º do 

artigo 854 do CPC/15.

Em sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio 

quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do 

artigo 836 do CPC.

Infrutífera ou insuficiente à providência, intime-se o exequente para que 

indique bens penhoráveis do executado certos e determinados, no prazo 

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

921, inciso III, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6862 Nr: 165-25.1995.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato 

Grosso - CRF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eronides Dias da Luz - 

OAB:4490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

PROCESSO EXTINTO, com a resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas, ante a isenção legal e 

sem condenação em honorários, pois não consta nos autos 

manifestações de patronos do executado.Proceda-se o levantamento de 

penhora/arresto, se houver, com as cautelas de praxe.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161911 Nr: 7029-10.2017.811.0007

 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): CLSJ, DCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Diana Cristina Barbosa

Resumo da Incial:Trata-se de Ação de Destituição do Poder Familiar C/C 

Pedido de Liminar, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de Carlos Lima Soares e Diana Cristina Barbosa, no 

interesse dos menores M.C.B.S e K.B.S, haja vista a situação de risco em 

que se encontravam, em virtude do comportamento descomprometido da 

genitora, tendo o Conselho Tutelar deliberado pelo acolhimento dos 

mesmos em Instituição.

Decisão/Despacho:Vistos.

Diante do cumprimento pela secretaria dos requerimentos feito pelo 

Ministério Público em sua derradeira manifestação, aguarde-se o retorno 

da carta precatória destinada à citação da requerida, observando as 

normas previstas na CNGC.

Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

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

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60105 Nr: 4763-65.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do requerimento à fl. 133, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento do valor depositado em favor da conta indicada no petitório.

Contudo, antes de apreciar o pedido de nova penhora online, determino a 

intimação do exequente para que em até 10 (dez) dias traga memória 

atualizada do cálculo do débito remanescente.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143589 Nr: 4924-94.2016.811.0007

 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: Mario de Oliveira Gasques

 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:8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC.Retifique-se a autuação do cadastro do polo passivo, 

conforme declinado na contestação.Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

P.I.C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141178 Nr: 3615-38.2016.811.0007

 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: Arnildo Gustavo Gauer Pinheiro

 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 Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC.Retifique-se a autuação do cadastro do polo passivo, 

conforme declinado na contestação.Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

P.I.C.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 2816-39.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenira Quirino Dias, Sonia da Conceição Dias de 

Paula, Donizete Quirino Dias, Valdizete Quirino Dias

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca dos documentos juntados às fls. 189/190.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135732 Nr: 755-64.2016.811.0007

 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: Suzana Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Perbeline, Guilherme Perbelini Neto

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, LUDNE NABILA DE 

OLIVEIRA BARROSO - OAB:6920

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da parte 

requerida para, querendo, apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56880 Nr: 1474-27.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂdSQ, CMdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, a fim de intimação do(a) Procurador(a) da parte 

EXEQUENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o termo de penhora 

e certidão para averbação da penhora à margem da Matrícula 2448 e 

comprovação da averbação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 157840 Nr: 4959-20.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Rosa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593-A/GO, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus advogados, para manifestar-se, no 

prazo de 05(cinco) dias, acerca dos documentos juntados às fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139880 Nr: 2882-72.2016.811.0007

 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: Auri Barboza Joaquim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

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

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

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120243 Nr: 7679-62.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena Pereira Saroa

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136526 Nr: 1117-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 7 de 492



como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137790 Nr: 1782-82.2016.811.0007

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Luiz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Nelson Paschoalotto - OAB:8530, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:192.649 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

que seja expedido o necessário à intimação pessoal da parte autora, bem 

como de seu advogado, via DJE, para que promova o andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, suprindo a falta nele existente, sob pena de 

extinção do processo (art. 485, inciso I e II, §§ 1º e 2º do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 142415 Nr: 4318-66.2016.811.0007

 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: Rosana Martins da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2229 Nr: 1723-90.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Maranho de Castro

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5091-B

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios, consoante fl. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50202 Nr: 2210-79.2007.811.0007

 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): JUARES FERMINO PAES

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 4238-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebouças, Casarin & Cia Ltda, Francisca Santos Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Santos Vieira, Rebouças, Casarin & 

Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130427 Nr: 5374-71.2015.811.0007

 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: José Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 153185 Nr: 2631-20.2017.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRPdJ, RBPdJ, FBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdJ

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 160187 Nr: 6185-60.2017.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 28 Nr: 148-47.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Moacir Favorito, Maria José 

Favorito, Jair Carlos Favorito, Claudio Favorito, Ozelia Gomes Favorito

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

Araújo da Silva - OAB:8341

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

OAB:5091-B
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 106213 Nr: 1496-12.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101072 Nr: 2480-30.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Gomes Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110252 Nr: 5817-90.2013.811.0007

 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: Claudete Lourenço de Souza da Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 4313-35.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Matos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

OAB:6543/MT, Santos de Souza Ribeiro - OAB:OAB/MT 1.360

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48717 Nr: 722-89.2007.811.0007

 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): Flávio Luiz Bitello

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

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

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

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

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113413 Nr: 1947-03.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P&PL, LLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116313 Nr: 4551-34.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Adriana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120688 Nr: 8010-44.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 129159 Nr: 4681-87.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erli Hubner

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130688 Nr: 5517-60.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine de Fatima Schmidt Machado

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135839 Nr: 808-45.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilaine Esequiel da Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rajud's Industria e Comércio de Jóias 

Folheadas Ltda-ME

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÂNIO TAVEIRA DOMINGOS - 

OAB:OAB-CE 22.685

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136108 Nr: 902-90.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avista S/A Administradora de Cartões de 

Crédito

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

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca da 

certidão de decurso de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 169559 Nr: 3778-47.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Cavagnoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o teor da representação sob o protocolo n. 

0045298-42.2017 apresentada pelo anterior causídico e anterior 

representante do ora Embargante, Dr. Edson de Carvalho, em face desta 

Magistrada perante a Corregedoria Geral de Justiça, onde este alega a 

parcialidade desta Juíza na condução dos feitos em que este atua como 

parte ou causídico, nos termos do §1º do artigo 145 do Código de 

Processo Civil, declaro minha SUSPEIÇÃO para atuar nos processos onde 

os SUCESSORES/ESPÓLIO do Dr. Edson de Carvalho atue como parte ou 

procurador, bem como naqueles em que seja parte o Instituto Ecológico 

Cristalino e o Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda, atualmente 

representado pela viúva do aludido causídico.

Dessa forma, em atividade PREVENTIVA e visando preservar a 

continuidade das garantias do devido processo legal em FAVOR da parte 

e seu causídico, bem como com o fim de afastar qualquer futura alegação 

de parcialidade na atuação desta magistrada em face da parte 

Embargante, Instituto Ecológico Cristalino, doravante, declaro minha 

SUSPEIÇÃO nos feitos onde tal participe.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito Substituto Legal, com fulcro no 

artigo 146, §1º do Código de Processo Civil, bem como insiram-se as 

respectivas tarjas coloridas no dorso dos autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 5032-07.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Plinio Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altemir Vizentin, Nilza de Almeida Martins 

Vezentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Tendo em vista a suspeição declarada por esta Magistrada nos autos em 

apenso, sob o ID n. 169559 e a acessoriedade existente com este feito, 

nos termos do §1º do artigo 145 do Código de Processo Civil, declaro 

minha SUSPEIÇÃO.

Remetam-se os autos ao Juiz de Direito Substituto Legal, com fulcro no 

artigo 146, §1º do Código de Processo Civil, bem como insiram-se as 

respectivas tarjas coloridas no dorso dos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 28 Nr: 148-47.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Moacir Favorito, Maria José 

Favorito, Jair Carlos Favorito, Claudio Favorito, Ozelia Gomes Favorito

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

Araújo da Silva - OAB:8341

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

OAB:5091-B

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

parte REQUERENTE, para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça, visando o cumprimento do despacho/decisão, por intermédio da 

Central de Pagamentos de Diligências – CPD, através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos termos do 

Provimento n° 07/2017-CGJ, devendo a guia e o comprovante do 

recolhimento ser juntado aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138641 Nr: 2247-91.2016.811.0007

 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: Vanessa Rafaelly Barbosa da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780/BA

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

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

parte REQUERENTE, para manifestar, no prazo de 10 dias, acerca dos 

documentos de fls. 115/120, indicando o cumprimento da obrigação.

Caroline Evelyn Dan Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56174 Nr: 815-18.2008.811.0007

 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: Banco Schahin S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador Executivo do Inst. de Defesa do 

Consumidor - Procon de A. Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o patrono da 

parte IMPETRANTE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, requerendo o que de direito.

Caroline Evelyn Dan Lopes

Analista Judiciária

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000910-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (EXECUTADO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (EXECUTADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000910-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA FERREIRA CABRAL 

GOMES REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA, MARISA LOJAS S.A. Vistos. A parte devedora informa que efetuou 

o pagamento integral da dívida e a parte credora requer o levantamento do 

valor depositado judicialmente, bem como requer a intimação do requeridos 

para pagarem o valor remanescente, conforme consta no evento nº. 

14648581. Assim, INTIMEM-SE os executados para, em 15 dias, efetuarem 

o pagamento do montante remanescendo do débito, indicado pelo credor 

no evento nº 14648581, bem como para manifestarem, em 48 horas, sobre 

o pedido de levantamento de valor formulado pelo credor (Provimento nº 

68/2018-CNJ). Em caso de anuência dos executados, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 154898 Nr: 3512-94.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Xavier de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 5ª Vara

 Vistos etc.

 INTIME-SE a defesa para se manifestar nos termos do Decreto nº 

9.246/2017, em 05 (cinco) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 168006 Nr: 3042-29.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dariane Fatima dos Santos Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Mello Cerqueira 

Mazzer - OAB:19676, Humberto Aidamus de Lamônica Freire - 

OAB:6000

 Processo n.º 3042-29.2018.811.0007

Código 168006

5ª Vara

VISTOS ETC.

Se preenchidos os requisitos do art. 354 do CPP, CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Caso contrário, OFICIE-SE solicitando a complementação.

 DESIGNO audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 17h40min.

INTIME-SE a testemunha, requisitando-a, se necessário.

CIÊNCIA ao parquet e à Defesa.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

Providencie a escrivania as intimações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 27 de junho de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5577 Nr: 65-70.1995.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diacil Comércio e Representações Ltda, 

Donizeti Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida, Alexandrina de 

Almeida Sifuentes Lopes, Celso Sebastião de Almeida, Cecília Baule de 

Almeida, Rosangela Ramos Brogio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do certificado retro, julgo necessária nova avaliação do(s) bem(s) 

imóvel(is), a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que da última 

avaliação efetivada nos autos passaram-se mais de dois anos e não 

houveram interessados na aquisição, o que induz a inadequação do 

preço.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, DETERMINO que a Sra. Gestora proceda o cadastramento do(s) 

bem(s) descrito(s) nos autos no arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema 

Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que deverá providenciar a 

inclusão na próxima temporada, dando maior publicidade possível e 

gerenciar a realização das praças e leilões unificados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61837 Nr: 1562-31.2009.811.0007

 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): Clovis Siqueira de Brito

 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: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante do certificado retro, julgo necessária nova avaliação do(s) bem(s) 

imóvel(is), a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que da última 

avaliação efetivada nos autos passaram-se mais de dois anos e não 

houveram interessados na aquisição, o que induz a inadequação do 

preço.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, DETERMINO que a Sra. Gestora proceda o cadastramento do(s) 

bem(s) descrito(s) nos autos no arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema 

Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que deverá providenciar a 

inclusão na próxima temporada, dando maior publicidade possível e 

gerenciar a realização das praças e leilões unificados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do certificado retro, julgo necessária nova avaliação do(s) bem(s) 

imóvel(is), a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que da última 

avaliação efetivada nos autos passaram-se mais de dois anos e não 

houveram interessados na aquisição, o que induz a inadequação do 

preço.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, DETERMINO que a Sra. Gestora proceda o cadastramento do(s) 

bem(s) descrito(s) nos autos no arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema 

Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que deverá providenciar a 

inclusão na próxima temporada, dando maior publicidade possível e 

gerenciar a realização das praças e leilões unificados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98934 Nr: 367-06.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias 

da Silva, Nivalda de Sousa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 Vistos.

Diante do certificado retro, julgo necessária nova avaliação do(s) bem(s) 

imóvel(is), a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que da última 

avaliação efetivada nos autos passaram-se mais de dois anos e não 

houveram interessados na aquisição, o que induz a inadequação do 

preço.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, DETERMINO que a Sra. Gestora proceda o cadastramento do(s) 

bem(s) descrito(s) nos autos no arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema 

Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que deverá providenciar a 
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inclusão na próxima temporada, dando maior publicidade possível e 

gerenciar a realização das praças e leilões unificados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 5273-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP, Otaviano 

Pereira da Silva, Wanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Diante do certificado retro, julgo necessária nova avaliação do(s) bem(s) 

imóvel(is), a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que da última 

avaliação efetivada nos autos passaram-se mais de dois anos e não 

houveram interessados na aquisição, o que induz a inadequação do 

preço.

Após a juntada do laudo de avaliação pelo Oficial de Justiça, vistas ao 

Exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias manifestar sua concordância ou 

não ao valor atribuído ao bem. Para tanto, esclareço que se a parte 

exequente não concordar com a avaliação realizada e pugnar por 

avaliação feita por avaliador especializado, os honorários periciais serão 

suportados exclusivamente pelo Exequente.

Visando evitar futura alegação de nulidade dos atos praticados, intime-se 

o executado para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge do devedor 

acerca da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado, 

devendo constar do mandado as advertências de praxe.

Após, DETERMINO que a Sra. Gestora proceda o cadastramento do(s) 

bem(s) descrito(s) nos autos no arquivo “Cadastro de Bens” do Sistema 

Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que deverá providenciar a 

inclusão na próxima temporada, dando maior publicidade possível e 

gerenciar a realização das praças e leilões unificados.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4217 Nr: 182-85.2000.811.0007

 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, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleia Lúcia Moura Matos, A. M. Produções e 

Marketing Ltda, Editora 29 de Maio Ltda - ME, Rubens Olivastro

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5091-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, 

Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

(Editora 29 de Maio Ltda) para apresentar as alegações finais, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128397 Nr: 4275-66.2015.811.0007

 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: Leonildo José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

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

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para comparecer perante a sexta secretaria afim de retirar o 

mandado de averbação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 150-31.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT

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

Souza - OAB:16241, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das 

custas para distribuição da Carta Precatória de Avaliação. O recolhimento 

das custas poderá ser feito através da emissão das guias no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no 

ícone emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem 

como para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta 

Precatória diretamente à Distribuição da Comarca de Nova Canaã do 

Norte/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103542 Nr: 5273-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Comércio de Pneus Ltda - EPP, Otaviano 

Pereira da Silva, Wanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edina Aparecida Lopes - 

OAB:24339/O, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor J, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5577 Nr: 65-70.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diacil Comércio e Representações Ltda, 

Donizeti Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida, Alexandrina de 

Almeida Sifuentes Lopes, Celso Sebastião de Almeida, Cecília Baule de 

Almeida, Rosangela Ramos Brogio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Comunidade Ouro Verde - Zona rural de Alta Floresta, acessando o site 

do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: 

diligência - emissão de guia de diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61837 Nr: 1562-31.2009.811.0007

 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): Clovis Siqueira de Brito

 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: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

a Comunidade Cristo Rei - Zona rural de Alta Floresta, acessando o site do 

TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do 

mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98934 Nr: 367-06.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias 

da Silva, Nivalda de Sousa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Cidade Alta, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

"emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64301 Nr: 3252-95.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP Factoring Fomento Mercantil Ltda, Jânio Viegas de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor J, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, 

para posterior cumprimento do mandado de avaliação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40028 Nr: 485-89.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jualta Comércio de Maquinas e Ferragens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de veículos do(s) executado(s) pelo sistema RENAJUD 

conforme documentos de fls. 115, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149347 Nr: 618-48.2017.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Berlanda

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

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

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

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição de 

fl. 77, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12708 Nr: 1298-92.2001.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

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

OAB:5476/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição de fl. 193, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14699 Nr: 170-03.2002.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Benetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 
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OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Melori Estela Favetti - 

OAB:20251/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Advogado Renato 

Feliciano de Deus Nery, para apresentar seus dados bancários, no prazo 

de 15 (quinze) dias, afim de expedir o Alvará conforme determinado à fl. 

242.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143415 Nr: 4838-26.2016.811.0007

 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: Solange de Oliveira Izidio

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

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128527 Nr: 4352-75.2015.811.0007

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: Francisca das Chagas Feitosa Gehard

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130118 Nr: 5202-32.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Caitano

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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24053 Nr: 2089-90.2003.811.0007

AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

PORTARIA nº 25/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de SETEMBRO do corrente 

ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte

* A Portaria nº 25/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Sentença

AUTOS N.º 257-21.2009.811.0004 (cód.86503) ESPÉCIE: Pedido de 

Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. PARTE 

REQUERENTE: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças. PARTE 

REQUERIDA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças. INTIMANDO(A, S): LUIZ PIERIN DE OLIVEIRA e sua esposa 

GORETE CECATO DE OLIVEIRA, MANOEL DE SOUZA MIRANDA e sua 

esposa NAIR RODRIGUES MIRANDA, ALTEMIR FRANCISCO SMANIOTTO, 

IRINEU CASSOL, ROGÉRIO CÉSAR CASSOL, ADOLFO HERBERT e BANCO 

BRADESCO S/A AGÊNCIA DE PRIMAVERA DO LESTE. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2009 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes 

acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: 1. 

Trata-se de Pedido de Providências instaurado de ofício pelo Juiz Diretor 

do Foro desta Comarca de Barra do Garças, ante relatório de correição 

ordinária realizada no Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças-MT, 

visando averiguar a regularidade da cadeia dominial da matrícula nº 37.966 

- Livro 02, com área de 102,00ha, situada no município de Novo São 

Joaquim/MT. 2. Após requisições, foram juntados diversos documentos. 3. 

À fl. 802 foi juntado equivocadamente cópia da matrícula nº 37.996, sendo 

certificado na fl. 803 que referida matrícula teria sido juntada por estar em 

duplicidade numérica com a matrícula objeto do presente feito. 4. Às fls. 

908/909 o Ministério Público pugna belo bloqueio das matrículas 37.966 e 

37.996- Livro nº 02, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei 6.015/73. 5. Por 

fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 6. Em razão 

das inconsistências constatadas durante o presente feito, necessário 

fazer uma análise da cadeia dominial da matrícula nº 37.966- Livro nº 02. 

Matrícula n° 37.966 (fls. 08/08V). 7. A matrícula n° 37.966 foi aberta em 19

de dezembro de 1991, protege uma área de terras com 102,00 ha, no 

município de Novo São Joaquim/MT. Consta ser originária da matrícula nº 

6.212. Matrícula 6.212 (fls. 23/29). 8. A matrícula 6.212 refere-se à uma 

gleba de terras situada no Munícipio de Barra do Garças-MT, com área de 

1.000 ha. Foi aberta em 06 de março de 1975 e é originária da transcrição 

nº 12.084. Nela consta averbado a venda para abertura da matrícula nº 

37.966. 9. Consta anda registro Av. 40 em que se transfere área de 833

ha para o Cartório do 1º Ofício de Primavera do Leste-MT, conforme 

matrícula nº 5.355 daquela serventia. 10. Transcrição nº 12.084 (fl. 37). 

11. A transcrição nº 12.084 refere-se à uma gleba de terras situada neste 

munícipio de Barra do Garças-MT, com área de 6.000 ha. É originária da 

transcrição nº 9.236. Nela conta averbado a venda de área para abertura 

das matrículas nº 6.212, bem como para abertura das matrículas nº 20.685

e 9.922. A transcrição nº 12.084, bem como sua anterior, foi cancelada, 

em respeito à determinação proferida nos autos nº 1.280/74 da 2ª Vara 

Cível dessa comarca. 12. Transcrição nº 9.236 (fls. 33/36). 13. A 

transcrição nº 9.236 refere-se à uma escritura pública de compra e venda 

de uma gleba de terras com área de total de 95.658 ha e 8.533 m², situada
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nesse município de Barra do Garças. Na escritura pública de compra e 

venda consta ser originária das transcrições nº 4.343 (fls. 39/40), 4.336 

(fls. 41/42), 4.373 (fls. 43/44), 4.374 (fls. 45/46), 4.376 (fls. 47/48), 4.378 

(fls. 48/50), 4.379 (fls. 51/52), 4.381 (fls. 53/54), 4.386 (fls. 55/56) e 4.388 

(fls. 57/58). 14. Na realidade a transcrição nº 9.236 é originária somente 

das transcrições nº 4.343, 4.336, 4.378, 4.379 e 4.381, de modo que sua 

área total é de 46.010 ha e 9.107 m². Isso porque as venda das 

transcrições 4.373, 4.374, 4.376, 4.386 e 4.388 foram canceladas, 

conforme se observa nas averbações nas respectivas transcrições (fls. 

39/58) e certidão de fls. 256/257. 15. Na transcrição nº 9.236 constam 

averbadas 12 (doze) vendas de áreas de terras, que somadas perfazem 

o total de 82.010 ha. Como a transcrição nº 9.236 possuía somente 46.010 

ha e 9.107 m², a mesma também foi cancelada, bem como as vendas 

registradas a partir do 6º registro, incluindo-se a transcrição 12.084. 16. 

Desse modo, tem-se que a matrícula nº 37.966 é oriunda da matrícula nº 

6.212, a qual é oriunda da transcrição 12.084, a qual é oriunda da 

transcrição 9.236. Tem-se ainda que as transcrições nº 12.084 e 9.236 

foram canceladas. Desse modo, inexistente o título causal da matrícula 

6.212 e, consequentemente, o título causal da matrícula nº 37.966, motivo 

pelo qual devem as mesmas serem bloqueadas. 17. Conforme mencionado 

acima, foi juntado equivocadamente aos autos a matrícula nº 37.996 (fl. 

803). Em que pese a matrícula ter sido juntado equivocadamente, foi 

realizada a análise da referida matrícula. 18. Matrícula nº 37.996 (fl. 802). 

19. A matrícula 37.996 refere-se à uma área de terras com área de 5.000 

ha, situada neste Município de Barra do Garças. Consta ser originária da 

transcrição nº 6.640. 20. Transcrição nº 6.640 (fls. 828/829). 21. A 

transcrição 6.640 refere-se à uma escritura pública de compra e venda de 

uma gleba de terras pastais e lavradias, situada neste município e 

comarca, com área de 49.786 ha. É originária da transcrições nº 6.560, 

6.562, 6.568, 6.563 e 6.569. 22. Constam na transcrição nº 6.640 oito 

averbações de vendas para abertura de novas matrículas: 1) 9.950 ha 

(transcrição 8.379); 2) 9.991 ha (transcrição 8.382); 3) 9.903 ha 

(transcrição 10.075); 4) 9.992 ha (transcrição 11.352); 5) 2.000 ha 

(transcrição 15.059); 6) 5.000 ha (transcrição 15.058); 7) 2.950 ha 

(matrícula 12.694); 8) 5.000 ha (matrícula 37.996). 23. Considerando que a 

transcrição nº 6.640 protege uma área de 49.786 ha, tem-se que com a 

venda descrita no nº 7 do parágrafo anterior (2.950ha para abertura da 

matrícula nº 12.694) se esgotou a área da transcrição, de modo que não 

havia mais área a ser vendida. Logo, a matrícula nº 37.996 não poderia ter 

sido aberta. 24. Consta ainda que a matrícula nº 37.996 foi aberta em 

razão de escritura pública de dação em pagamento lavrada nas notas do 

Cartório de Paz e Anexos de Chapada dos Guimarães, no livro nº 32, fls. 

129, em 16/12/1991, conforme informações constantes do registro R.01 

da matrícula. 25. Diante de tal informação, foi solicitada cópia da referida 

escritura ao Cartório Extrajudiciais da Comarca de Chapada dos 

Guimarães, sobrevindo aos autos (fl. 817) informação de que há dois 

livros de nº 32, sendo que o primeiro deles tem apenas 100 folhas e o 

último ato lavrado foi em 27/11/1976. O segundo livro nº 32 foi aberto 

somente em 17/02/2009. 26. Feitas essas constatações tem-se que houve 

fraude na abertura da matrícula nº 37.996, posto que inexistente o título 

causal. Ademais, não havia mais área remanescente da transcrição nº 

6.640. 27. Assim, as irregularidades constatadas nas matrícula nº 37.966, 

nº 6.212 e nº 37.996 são suficientes para que este Juízo determine a 

adoção de providências a fim de garantir a preservação do interesse 

público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios 

jurídicos. 28. A providência mais adequada para o caso posto em análise 

seria o cancelamento das matrículas irregulares, contudo, esta medida não 

compete à direção do Foro fazê-lo, pois o Juiz Corregedor é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração 

ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 29. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:"Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 30. Anoto que, ainda que o 

procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que 

"as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o reconhecimento 

judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser dispensado. 31. 

Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:"Assim, 

observamos que não existe na nossa sistemática atual a possibilidade de 

cancelamento de direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja 

ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz 

Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a função 

fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se 

dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido processo 

legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – 

Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 32. Tanto é assim, que o § 

1º do próprio artigo citado, determina que a nulidade somente será 

decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será 

decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 

condições de usucapião do imóvel. 33. Dessa maneira, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 34. Esse bloqueio é possível inclusive 

sem a oitiva dos interessados, desde que, presente nulidade de pleno 

direito, seja vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar danos 

irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73). 35. Nesse sentido, veja-se 

a ementa a seguir, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR- 

BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA DO 

JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de imóvel se 

insere no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, do CPC, a 

fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de imóvel que 

possa vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 146682/2013, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014). 36. Com base nestes 

fundamentos, é competência da Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória de bloqueio de matrícula irregular, até que as irregularidades 

possam ser sanadas na esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de 

difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé. 37. Posto isso, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292, da CNGC, DECLARO a 

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para o cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 38. Conquanto, no uso do poder geral de cautela, e 

em respeito aos Princípios da Legalidade, Continuidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula nº 

37.966 com área de 102ha, da matrícula nº6.212 com área 1.000 ha e da 

matrícula 37.996 com área de 5.000 ha, o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito. 39. Expeça-se mandado ao Cartório do 1º Ofício de Barra 

do Garças, para proceder a averbação de bloqueio das matrícula nº 

37.966 com área de 102ha, nº6.212 com área 1.000 ha e nº 37.996 com 

área de 5.000 ha. 40. Considerando que houve a transferência de 833 ha 

da matrícula nº 6.212 para a Comarca de Primavera do Leste-MT (registro 

R.040) encaminhe-se cópia das peças necessárias para análise da cadeia 

dominial da referida matrícula, bem como dessa decisão, ao Juiz Diretor do 

Foro da Comarca de Primavera do Leste- MT. 41. Publique-se a decisão no 

DJE. 42. Intimem-se os proprietários das matrículas bloqueadas. 43. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 20 de agosto de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:12070-69.2014.811.0004 (CÓD. 192559) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

protocolado pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças/MT, visando averiguar possíveis irregularidades referentes à 

Matrícula n° 33.651. 2. Com a inicial vieram os documentos (fls. 06/12). 3. 

A matrícula nº 33.651 com área de 410,00 ha(fls.6), refere-se a um gleba 

de terras pastais e lavradias, situado no Município e Comarca de Barra do 

Garças, denominado "FAZENDA DOIS IRMÃOS, aberta em 26 de 

Dezembro de 1988, constatando-se como o último proprietário SANDOVAL 

LEONEL DE PAIVA, originária da matrícula n° 14.233. 4. A matrícula 14.233 

com área de 2.420,00 ha (fls. 14), refere-se a um lote de terras localizado 

no município e Comarca de Barra do Garças-MT, desmembrada da 

Fazenda São Jorge, com área de 9.990,00 ha e 2794,00 m², aberta em 16 

de dezembro de 1980, de propriedade primitiva de ANTÔNIO MENDES 

GALVÃO. Consta ser originária da transcrição nº 4.509, Na matrícula n.º 

14.233 consta averbação de venda para a matrícula n.º 33.651. 5. A 

transcrição nº 4.509 com área de 9.990,00 ha e 2794,00 m²(fls. 19/20), 

refere-se título definitivo, localizado no município e Comarca de Barra do 

Garças-MT, denominado "São Jorge", aberta em 26 de janeiro de 1961, de 

propriedade primitiva de ESTADO DE MATO GROSSO. Nela consta 

averbação de venda para a matrícula n.º 14.233. 6. Após serem 
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solicitados, foram juntados diversos documentos: fls. 36/38, 39/41 e 45, 

relativos ao arquivo de conhecimento da matrícula n.º 33.651. 7. Este juízo, 

cautelosamente, determinou o bloqueio da matrícula nº 33.651 no Cartório 

1º do Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT (fls. 25/27v). 

8. Os interessados foram intimados (fl. 32) para, querendo, se manifestar, 

tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação. 9. Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fl. 49/50.) pela ratificação do bloqueio. 

10. Na matrícula nº 33.651, segundo o Oficial do cartório do 1º Ofício 

desta cidade, mais precisamente na AV-02, apresenta sinais de 

adulteração e raspagem de informações originais. 11. Ressalta ainda que 

na AV-2, consta lavratura de Escritura de Re-Ratificação fazendo constar 

que o imóvel está situado no município de Vila Rica-MT, porém na Escritura 

acostada às fls. 7 e também 38, consta que o imóvel está localizado no 

município de Ribeirão Cascalheira, o que pode ser confirmado nos autos. 

12. Argumenta também o Oficial registrador que na AV-02 da matrícula nº 

33.651, não consta o número de protocolo da Escritura e nem um carimbo 

de recebimento do documento na serventia do ato registral. DECIDO. 13. 

Feitas as ponderações, inauguraram a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente. 14. Cumpre salientar 

que a Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 15. Diante 

de todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO. 16. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 da CNGC, determino a 

manutenção do bloqueio da Matrícula nº 33.651, com área de 410,00 ha já 

determinado às fls. 25/27. 17. Expeça-se mandado de Manutenção de 

Bloqueio ao Cartório do 1º Ofício desta cidade, encaminhando-se cópia da 

presente Decisão, cientificando-o que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente, bem 

como restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este Juízo. 18. 

Publique-se a presente decisão no DJE. 19. Intimem-se. Cumpra-se. 20. 

Decorrido o prazo recursal, Arquive-se. Barra do Garças, 22 de agosto de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO:226-98.2009.811.0004 (CÓD.86456) ADVOGADO: CARLOS 

EDUARDO LEONARDO DE SIQUEIRA (OAB/MG 79.823). 1. Trata-se de 

Pedido de Providências instaurado pelo Juiz Diretor do Foro de Barra do 

Garças/MT, visando averiguar possíveis irregularidades referentes à 

Matrícula n° 45.558- Livro nº 2, que protege uma área de 2.500,00 ha, no 

lugar denominado "Fazenda Jaboti". 2. Durante a instrução do feito aportou 

a informação da existência de outra matrícula nº 45.558 (fl. 39), que 

protege uma área de 63 ha, no lugar denominado ‘Chácara da Cabidi", no 

munícipio de Torixoréu-MT. 3. Após solicitação foram juntados diversos 

documentos para a análise das cadeias dominiais das matrículas em 

duplicidade. 4. Os proprietários atuais e primitivos foram intimados a se 

manifestarem, conforme fls. 104/110. 5. Às fls. 113/118 consta 

manifestação dos proprietários do imóvel protegido pela matrícula nº 

45.558 com 2.500,00 ha. 6. Informam que compraram o imóvel por meio de 

um intermediário, o Sr. André Cesário, o qual foi o responsável por 

proceder ao registro da escritura pública de compra e venda lavrada. 7. 

Alegam ainda terem seguido todos os trâmites previstos em lei e que 

sequer visitaram o imóvel, tamanha a confiança depositada no 

intermediário do negócio. 8. À fl. 158 a representante do Ministério Público 

manifesta-se pelo bloqueio da matrícula nº 45.558 com área de 2.500,00 

ha, nos moldes do art. 214, §3º, da Lei 6.015/73. 9. É o relatório. Decido. 

10. Matrícula n° 45.558 com área de 2.500,00 ha (fls. 08/09). 11. O imóvel 

da matrícula n° 45.558 (fls. 08/09) com área de 2.500,00 ha refere-se a 

uma área de terras, pastais e lavradias situadas no Município de 

Araguaiana/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, denominadas de 

"Fazenda Jaboti", aberta em 30 de Novembro de 1999. É originária da 

matrícula n° 25.019 (fls. 49/51). 12. No registro R.01 (Protocolo 100.601) 

da matrícula n° 45.558 com área de 2.500,00 ha consta a venda do imóvel 

para o Sr. Evanir Nunes, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda 

lavrada Cartório do 1º Ofício de Aragarças/GO, no livro nº 88, às fls. 

179/180 em 27/11/1999. 13. O protocolo utilizado para o registro não 

confere com as anotações do livro de protocolos da serventia, pois neste 

consta como apresentante Jean Tertuliano Rosa e refere-se à matrícula 

distinta, conforme fl. 47. 14. Tem-se ainda que não existe o título que deu 

causa à sua abertura, pois, conforme informação de fl. 63, o livro utilizado 

à época da informação era o de nº 87. 15. Além dessa irregularidades, 

constatou-se que o imóvel protegido pela matrícula nº 25.019 (fls. 49/51), 

anterior da matrícula nº 45.558 com área de 2.500 ha, já não pertencia aos 

supostos proprietários quando da abertura da matrícula nº 45.558. 16. 

Matrícula nº 45.558 (fl. 39) com área de 63 ha. 17. Já a matrícula nº 45.558 

(fl. 39) com área de 63 ha, protege um imóvel localizado no município de 

Torixoréu-MT. Foi aberta em 28/12/1999 e é originária da matrícula nº 

27.119. 18. A escritura pública de compra e venda que deu causa à 

abertura da matrícula confere com o registro R.01 (fls. 34/35v). 19. 

Matrícula nº 27.119 (fls. 16/19). 20. A matrícula nº 27.119 refere-se à um 

lote de terras com área de 626 ha, situado no município de Torixoréu-MT. É 

originária da transcrição nº 2.334 (Guiratinga). Consta averbação de 

venda para abertura da matrícula nº 45.558. 21. Transcrição nº 2.334 (fl. 

92). 22. A transcrição nº 2.334 refere-se à um imóvel rural com área de 

6226 ha, localizado no município de Guiratinga. Foi aberta em decorrência 

de título definitivo de propriedade expedido pelo Intermat em 14/06/1949 em 

favor de Bráulio de Teodoro Ribeiro (fls. 99/100). 23. A matrícula nº 45.558 

com área de 63 ha está aparentemente regular. 24. Para o caso em 

análise, a providência mais adequada seria o cancelamento da matrícula 

irregular, contudo, esta medida não compete à direção do Foro fazê-lo, 

pois, o Juiz Corregedor é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros 

públicos, o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do 

art. 51, inciso VI, do COJE. 25. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, 

que assim disciplina:"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. " 

26. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado. 27. Dessa maneira, entendo cabível o bloqueio administrativo 

do registro público pelo Juiz Corregedor Permanente, por aplicação do 

poder geral de cautela, a fim de garantir a preservação do interesse 

público, dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios 

jurídicos. 28. Com base nestes fundamentos, é competência do Juiz 

Diretor do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio de 

matrícula irregular, até que as irregularidades possam ser sanadas na 

esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. Dispositivo. 29. Posto isso, com fulcro no 

art. 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292, da CNGC, declaro a incompetência 

desta Diretoria do Foro para o cancelamento, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 30. Conquanto, no uso 

do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios Continuidade, 

Unicidade Matricial e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, 

DETERMINO o bloqueio da matrícula nº 45.558, com área de 2.500 ha, a fim 

de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando 

aos interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação 

de eventual direito. 31. Expeça-se mandado de averbação ao Cartório do 

1º Ofício de Barra do Garças, para proceder ao bloqueio na matrícula nº 

45.558, com área de 2.500 ha, conforme determinado. 32. Intimem-se. 33. 

Publique-se a decisão no DJE. 34. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 182072

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Vaneuza Lopes dos Santos Cardoso

Advogado(s): -

Requerido: Antonio Cesar Resende Silva

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 28/08/2018 às 14:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000
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1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195527 Nr: 842-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Purificação Leal e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renosa Indústria Brasileira de Bebidas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Brown Da Maia Pithon 

- OAB:8.406/ BA, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:Oab/MT 

3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:Oab/MT 4.062, Pedro Jorge 

Villas Boas Alfredo Guimarães - OAB:BA/22.253, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, Vanessa de Matos Silva - OAB:BA/50.536

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum). 2.Assim, INTIME-SE a parte apelada/requerida para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015. 3.Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219949 Nr: 2794-43.2016.811.0004

 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: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação de Barra do Garças e Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 134/136, abaixo 

transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "(...)DISPOSITIVO. 22. Diante do exposto e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, 

com fundamento no art.487, I, CPC/2015, e por consequência: i) REJEITO o 

pedido de reparação por danos morai ii) CONDENO a requerida no 

pagamento de reparação por danos materiais, no valor de R$ 9.239,64 

(nove mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), 

com incidência de juros de mora de 1% a.m, a contar da citação, enquanto 

a correção monetária deve ser procedida pelo IPCA, a partir de cada 

desembolso (súmula 43, STJ). 23. Dada a sucumbência recíproca, 

CONDENO as partes no pagamento das custas e despesas processuais, 

na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios, que FIXO em 

15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da parte autora e 

em 15% sobre o valor pleiteado a título de danos morais, R$ 10.000,00 

(dez mil reais), em favor do (s) advogado (s) da requerida, com 

fundamento no art.85, §2º, CPC/2015, verbas que ficam com a 

exigibilidade suspensa quanto à pessoa jurídica requerente, já que 

beneficiária da gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015). 24. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250244 Nr: 6370-10.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Vatutin Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Carlos Pereira Maia, Dirce 

Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Maria Francisca Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS CORREA 

MARINHO - OAB:29262, VATUTIN PEREIRA MAIA - OAB:15.851

 Vistos.

1.A fim de afastar qualquer controvérsia, INTIME-SE o excipiente para se 

manifestar acerca do documento juntado pelo Estado de Mato Grosso 

relativo ao registro na JUCEMAT apenas em 06/07/2017, data posterior 

aos fatos geradores do imposto discutido. FIXO o prazo de 05 dias para 

manifestação.

2.Decorrido o prazo estipulado, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261412 Nr: 13873-82.2017.811.0004

 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: Ana Karla Brandi Hohlenverger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giorge Antonio Sai.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 5.INDEFIRO o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da 

justiça, na medida em que é óbvio que os honorários pleiteados na inicial 

não estão na esfera de disponibilidade da requerente, tendo sido essa a 

única tese para subsidiar a pretensão de revogação.6.AFASTO a 

preliminar de ilegitimidade passiva. A uma, porque existem indícios 

suficientes de contratação diretamente com o réu, conforme se deflui da 

procuração de fl.34. A duas, porque aferir os contornos fáticos do 

negócio, inclusive os sujeitos do contrato, é matéria que se confunde com 

o mérito, de modo que o pretenso reconhecimento da ilegitimidade 

processual esbarra na teoria da asserção.7.REJEITO, ainda, o pedido de 

chamamento ao processo, e isso porque já de saída se observa que o real 

objetivo não é chamar eventual devedor solidário ou outro coobrigado 

(fiador) a responder pela dívida conjuntamente, e sim transferir a 

obrigação por inteiro ao senhor GIOVANI, o qual, conforme a inicial e a 

impugnação, não foi a pessoa com a qual a autora negociou. Assim, a 

pretensão de chamamento ao processo também encontra óbice na 

denominada teoria da asserção.8.Não havendo mais preliminares a serem 

analisadas e nem tampouco outros vícios processuais a serem corrigidos 

de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.9.INTIMEM-SE as partes para 

especificarem fundamentadamente as provas que pretendem produzir, no 

p r a z o  d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s ,  s o b  p e n a  d e 

indeferimento/preclusão.10.Decorrido o prazo estipulado, conclusos para 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254580 Nr: 9333-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Paz Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 VISTOS.

1. Tendo em vista que as partes deixaram de se manifestar quanto às 

provas a serem produzidas, DOU POR PRECLUSA a produção de provas.

2. Verifico que o processo se encontra 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. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 
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manifestação, voltem-me conclusos para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205748 Nr: 7033-27.2015.811.0004

 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: Imobiliária Pedra Ltda, Doralice Ferreira Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Pinto dos Santos, Juracy Pinto 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por conseguinte:?

DECLARO rescindido o contrato de aluguel celebrado entre as partes;?

CONDENO os requeridos ANTÔNIO MARCOS PINTO DOS SANTOS e 

JURACY PINTO RIBEIRO no pagamento do valor de R$ 55.887,86 

(cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos) a título de aluguéis e outros encargos locatícios (água, luz, 

IPTU), já incluída a multa contratual, conforme planilha de fl. 22, bem como 

de eventuais aluguéis que tiverem vencido no curso da ação, montante 

total que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de 

mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de vencimento de cada 

aluguel/prestação, tendo em vista tratar-se de mora ex re (art. 397, 

CC/2002);16.EXPEÇA-SE mandado de despejo para desocupação 

voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 63, 

§1º, “a” e “b” da Lei nº. 8.245/91.17.Em razão da sucumbência dos 

demandados, CONDENO-OS no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015.18.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.19.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.20.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284770 Nr: 9945-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA, Luiz Alberto 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.DEFIRO a tutela de urgência, para determinar a averbação desta ação 

às margens da Matrícula nº. 2.925, do CRI da Comarca de Aragarças-GO 

e das Matrículas nº. 48.432, 46.542, 40.669 e 40.670 do CRI desta 

Comarca de Barra do Garças-MT, a fim de se evitar prejuízos à parte 

Exequente e a terceiros de boa fé.14.CITE-SE o Requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação/mediação 

que DESIGNO PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, às 13h45min 

(MT),(art. 3º,CPC).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, (art.334, do CPC).16.Não havendo 

a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para a entrega da 

coisa certa (654 – vacas), conforme estipulado em contrato (art. 806, 

CPC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

descumprimento, (art. 806,CPC).17.Não cumprido, EXPEÇA-SE mandado 

de Busca e Apreensão dos semoventes, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do Executado,(art. 

806,CPC).18.O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no 

prazo de 15 dias (art. 915, CPC), contados na forma do art. 231, CPC. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC/2015).19.FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução, os quais 

deverão ser arcados pelo Executado. No caso de integral cumprimento da 

obrigação no prazo de 15 dias, REDUZO os honorários advocatícios pela 

metade (art. 827 CPC).20.DEFIRO ao Exequente o parcelamento das 

custas iniciais, em 05 vezes iguais e sucessivas, com vencimentos nos 

dias 19 de cada mês (art. 98, §6º, CPC), sendo certo que o não 

pagamento de qualquer uma delas, até a data estipulada, acarretará o 

vencimento das restantes que uma vez não quitadas conduzirá à extinção 

do feito sem resolução de mérito,(art. 102, p.u, CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258163 Nr: 11601-18.2017.811.0004

 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: VALDENOR COELHO DE CARVALHO, MARIA 

MADALENA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na 

petição inicial e por consequência:i)CONFIRMO a tutela provisória 

concedida na decisão de fls. 41/42;ii)CONDENO o ESTADO DE MATO 

GROSSO na implementação de pensão por morte do ex-servidor 

VANILSON SILVA CARVALHO em favor dos requerentes VALDENOR 

COELHO DE CARVALHO e MARIA MADALENA SILVA CARVALHO, na 

proporção de 50% para cada um;iii)CONDENO o ESTADO DE MATO 

GROSSO no pagamento do valor acumulado entre a data do óbito e a 

efetiva implementação do benefício, com juros moratórios pela TR, na 

forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, a 

incidir do vencimento de cada prestação (desde 15/06/2017), valores 

estes que também deverão ser revertidos na proporção de 50% para 

cada um dos requerentes;iv) Para o caso de descumprimento, FIXO multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).14.Em razão da 

sucumbência, CONDENO o requerido no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes últimos a serem apurados 

em liquidação de sentença (art.85, §4º, II, CPC/2015). Sem custas, uma 

vez que isento (Lei estadual 7.603/01).15.Não havendo interposição 

voluntária de recurso pelas partes, PROCEDA-SE à remessa necessária 

para o E. Tribunal de Justiça (art.496, I, CPC/2015 c/c súmula 490, STJ). 

16.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.17.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 212167 Nr: 10778-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacy Hone Oliveira Silva, Rosália Gomes de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Vinicios de Oliveira, Luisa Alves de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.O pedido de efeito suspensivo já foi indeferido, e a questão acerca da 

existência ou não de pagamento aventada na petição de fl.80 é questão 

de mérito, que só será devidamente aferida por ocasião da sentença.

2.Infrutífera a tentativa de penhora online, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender cabível, no prazo de 05 (cinco) dias.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222995 Nr: 4690-24.2016.811.0004

 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: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 
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Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do acordo firmado entre as partes nos autos de Alimentos - Cód. 

223200, em apenso, bem como da sentença prolatada naqueles autos e 

transladada para este feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC/2015.

2. SEM custas e honorários.

3. Expeça-se o necessário. Após, PROCEDA-SE às baixas e anotações 

necessárias e arquive-se com as cautelas de praxe.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270108 Nr: 1111-97.2018.811.0004

 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: ÉRRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSGN, CESGS, FGSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Eugênia Saad Guirra 

Sena - OAB:19952/GO

 15.INTIMEM-SE as partes para especificarem, justificadamente, as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.16.INCLUA-SE o 

Requerido EDVALDO ARAÚJO LIMA, no pólo passivo da demanda, 

conforme já determinado no item “3”, de fls. 29, RETIFICANDO-SE a capa 

dos autos e o cadastro no sistema Apolo.17.Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78067 Nr: 1528-02.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 

19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173913 Nr: 7157-78.2013.811.0004

 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: Rui Macedo Saporiti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Sergio Nieri, Joaquim Antonio de Almeida 

Prado, Alice Mello de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193260 Nr: 12563-46.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Formula 1 Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FORMULA 1 COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CNPJ: 07946141000140, Inscrição Estadual: 13.318.330-0. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2014.

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de FORMULA 1 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de TAXA DE OCUPAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 175198/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/11/2014

 - Valor Total: R$ 2.460,51 - Valor Atualizado: R$ 2.236,83 - Valor 

Honorários: R$ 223,68

Despacho/Decisão: VISTOS.1. CITE-SE o Executado para pagar o débito 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, o Executado 

poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Para pronto pagamento, FIXO honorários em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.5. CONCEDO ao Oficial de Justiça a 

prerrogativa insculpida no art. 172, §2º, CPC.6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 1196-74.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 2,50 o km rodado (dois reais e cinquenta centavos), 

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275383 Nr: 4344-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramiro Cirqueira Peres Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o impulsionamento do dia 16/08/2018 fora 

equivocado, considerando que não houve interposição de recurso e sim 

exceção de pré-executividade. Dessa forma, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação do autor para se manifestar nos autos no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275646 Nr: 4517-29.2018.811.0004

 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: MFM, Bianca Rossane Borges Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcir Firmino Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da certidão retroexarada, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229555 Nr: 8799-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos.

1.Considerando a última petição protocolada pelo requerido, bem como o 

princípio da conservação do negócio jurídico e, ainda, que não houve a 

remoção do bem (decisão de fl.35), FIXO o prazo de 05 (cinco) dias para o 

requerido depositar a integralidade do valor informado pelo banco, R$ 

13.661,22 (treze e mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois 

centavos).

2.Depositada a quantia, independentemente de conclusão, EXPEÇA-SE 

alvará para a liberação de valores em favor da parte requerente.

3.Na sequência, DETERMINO seja o veículo devolvido ao réu, no prazo de 

72 horas.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15991 Nr: 237-79.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. P. de Souza - Me, Sebastião Mendes 

Moreira, SANDRA MARIA MOURA CAMPOS, Maria dos Anjos Feitoza, José 

Adilson Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, 

CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT, DILERMANDO 

VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. A presente Execução deverá correr tão somente em relação aos 

demais bens, SUSPENDENDO-SE qualquer ato expropriatório com relação 

ao imóvel Matrículado sob o nº. 12.389, até ulterior decisão a ser proferida 

nos Embargos de Terceiro - Cód. 283845, em apenso.

2. Cumpra-se o item 2 da decisão retro. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85911 Nr: 9022-15.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Miranda Filho, Diango Miranda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy da Luz Pinheiro, Benedita Carvalho 

Pinheiro, MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA, Antônia Auxiliadora Melo, 

Marlene Rodrigues Lira, Câmara dos Dirigentes Lojistas, Luiz Claudino da 

Silva, Luiz Randt, Carlos Erivalton Pereira Carvalho, Elizabeth Moreira 

Randt, Lindomar Farias Santos, Humberto Henrique Valoes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53702 Nr: 1954-19.2005.811.0004

 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: MLVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) AUTORA(S) MARIA LÚCIA VIEIRA 

GOMES, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 5.536, 39 (CINCO ML, 

QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS, a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 2.713,10 (DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE 

REAIS E DEZ CENTAVOS), referente à custas, e R$ 2.823,29 (DOIS MIL, 

OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

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, § 5º da CNGC-TJMT.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156833 Nr: 9108-78.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Q-Frango Distribuidora de Alimentos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Q-FRANGO DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 01876366000191, Inscrição Estadual: 

13.033.187-2. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA, nos termos 

do artigo 12, § 3º, da Lei 6.830/80, para oferecer embargos no prazo de 

30 dias a contar da referida intimação

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Considerando a ordem de preferência 

elencada nos artigos 655, CPC, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de 

penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome 

do (a) executado (a).2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta 

corrente e aplicações que porventura existirem em nome do devedor (a), 

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 nos termos do artigo 12, § 3º, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.- 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 22 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37380 Nr: 1122-54.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira J. O. Ltda Me, Jandir Rodrigues, 

Adão Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA J. O. LTDA ME, CNPJ: 

02274364000195, Inscrição Estadual: 13.179.043-9, atualmente em local 

incerto e não sabido JANDIR RODRIGUES, Cpf: 61517321972, Rg: 

12R.1.831.566, Filiação: Adão Rodrigues e Maria Vezaro Rodrigues, data 

de nascimento: 25/05/1965, natural de Chapecó-SC, solteiro(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ADÃO 

RODRIGUES, Cpf: 13232169953, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, PARA QUE FIQUE CIENTE DO 

BLOQUEIO ON-LINE REALIZADO NOS AUTOS, BEM COMO, NOS TERMOS 

DO ARTIGO 16, III, DA LEI 6.830/80, PARA OFERECER EMBARGOS, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA REFERIDA INTIMAÇÃO.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Considerando a ordem de preferência 

elencada nos artigos 835, CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de 

penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome 

do (a) executado (a).2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta 

corrente e aplicações que porventura existirem em nome do devedor (a), 

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-SEo 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.- 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229612 Nr: 8809-28.2016.811.0004

 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: EGLdS, AELdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS JESUS DE LIMA, Cpf: 

58584757104, brasileiro(a), solteiro(a), serralheiro. 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:

 Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido de citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do 

CPC/2015, haja vista que o requerido não foi encontrado, conforme as fls. 

27, 36v, 37v, 70v.2.Decorrido o prazo da intimação por edital, não 

havendo apresentação de contestação, desde já DECRETO a revelia do 

requerido e NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca curadora 

especial, conforme art.72, II, CPC/2015, para, querendo, apresentar 

defesa no prazo legal.3.Tudo cumprido, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

e, após, conclusos.4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 22 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93759 Nr: 7526-14.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gutemberg de Paula Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUTEMBERG DE PAULA SOARES, Cpf: 

32585292134, Rg: 482.757, Filiação: Raimundo de Aquino Soares e Ana 

de Paula Soares, data de nascimento: 06/10/1965, brasileiro(a), natural de 

Gurupi-GO, casado(a), comerciante, Telefone 066 3407-1553. 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.1.Em que pese os argumentos do exequente, o caso é 
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de extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva.2.Com efeito, à 

luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas no Código 

Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça excepciona a regra de 

sua Súmula 392 para o fim de permitir o redirecionamento da execução 

fiscal quando a causa do redirecionamento (ex.: morte) tenha ocorrido 

após a citação (AgRgnoAREsp81.696/RJ,Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 19/9/2013).3.No caso, observa-se que antes mesmo 

da citação a parte originalmente executada, ANA DE PAULA SOARES, já 

tinha falecido, fl.30, pelo que o senhor Gutemberg se mostra ilegítimo para 

figurar no polo passivo da execução, dada a ausência de participação na 

formação do título exequendo (CDA).4.Diante do exposto e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, por ilegitimidade 

passiva, com fundamento no art.485, VI, CPC/2015.5.Sem custas, nos 

termos da Lei estadual 7.603/2001, e sem honorários, visto que não 

angularizada a relação processual. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-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, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229555 Nr: 8799-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 7.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FIAT UNO WAY 1.0, 

cor PRATA, ano/modelo 2013/2013, chassi: 9BD195162D0451561, PLACA 

ONF-2490, conforme descrito na inicial.8.Executada a liminar, CITE-SE a 

requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a 

ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04.9.O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.10.Caso os representantes legais do requerente não levantem 

o bem logo após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste 

Juízo, devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do 

objeto apreendido.11.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171708 Nr: 4503-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Samartino de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 140, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257305 Nr: 11067-74.2017.811.0004

 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: Banco Cooperativo do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilmar Rodrigues do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 47, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265243 Nr: 16333-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 56, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2042-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR ANTONIO LIMBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 29, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257783 Nr: 11327-54.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 55, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227283 Nr: 7216-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Gonçalves e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondência devolvida de fls. 76, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267970 Nr: 17985-94.2017.811.0004

 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: Transportes Rodoviários de Carga BM Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali Brasil Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PENTEADO 

MENDONÇA - OAB:OAB-SP54.752

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados 

apresentados pelo requerido às fls. 141/200, são tempestivas. Outrossim, 

nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272628 Nr: 2727-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Fernandes de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a não citação da parte requerida, no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220768 Nr: 3270-81.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon César Pereira Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lares Materiais Para Construção Ltda, Antônio 

da Silva Barreto Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 383/400 apresentado pela 

parte autora, fora interposto tempestivamente e devidamente preparado 

conforme folhas 401/402. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no 

prazo de quinze dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275253 Nr: 4245-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Souza Ramos, Aglinelton Pereira de 

Jesus, CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA, KLÉZIA SALES MARQUES, Wilma 

Rodrigues da Cruz Lopes, Delindia Sales Marques, NILSON AMBRÓSIO DA 

SILVA, Jenne Gleicy Cardoso Loriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:5876/MT, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863, 

Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

4245-35.2018.811.0004, Protocolo 275253, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25014 Nr: 306-43.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

306-43.2001.811.0004, Protocolo 25014, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 7741-53.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA ROSA & ALMEIDA SOUZA LTDA - 

04.756.287/0001-35, Marilucia de Almeida Souza, Simone Nogueira Rosa - 

AGROVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7741-53.2010.811.0004, Protocolo 102737, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190878 Nr: 10937-89.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Neres Luz, Sandra Maria Alves Barbosa Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10937-89.2014.811.0004, Protocolo 190878, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201942 Nr: 4920-03.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Anisio 

José Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno 

Júnior, Baltazar José de Souza, Márcia Aparecida Mendanha Bueno, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 
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4920-03.2015.811.0004, Protocolo 201942, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 2142-90.1997.811.0004

 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: Lourenço Rêgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA FRANÇA, Guiomar Ferreira 

França, ANA FERREIRA GONÇALVES, Ilson Carneiro Gonçalves, 

Sebastiana Ferreira Borges, Moysés de Paula Borges, Coracy Ferreira 

Lemes, Divino dos Anjos Lemes, Widar da Silva Ferreira, Maria Ferreira de 

Oliveira, CRIZANTINA RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0, Lucas 

Vinícius Lira Neves - OAB:362.290-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2142-90.1997.811.0004, Protocolo 2563, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164766 Nr: 6611-57.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. Industria e Comércio de Confecções 

Ltda, Mohamad Faruk Said, Riad Dais Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

6611-57.2012.811.0004, Protocolo 164766, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102550 Nr: 7554-45.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licori & Silva Ltda, Clemente dos Santos Silva, 

Lúcia Licori da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos dos Santos Silva 

Junior - OAB:21662/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7554-45.2010.811.0004, Protocolo 102550, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193825 Nr: 12958-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Albano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S), para que efetue(m), 

no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 441,03 (QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRÊS 

CENTAVOS), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21( TREZENTOS E TRÊS 

REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente à custas, e R$ 137,82 

(CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (CENTO E DEZ 

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

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, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154758 Nr: 6452-51.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Soares Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s)REQUERIDA(S) BRADESCO 

SEGUROS S/A, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolh imento das custas processuais no importe  de 

R$439,44(quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$303,21 (trezentos e três reais e 

vinte e um centavos), referente à custas, e R$136,23 (cento e trinta e seis 

reais e vinte e três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente 

a R$ 110.19 (cento e dez reais e dezenove centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

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, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217175 Nr: 1130-74.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joire C. de Oliveira - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki 

- OAB:17.555-A MT

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Embargo à execução movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 36, os embargos foram recebidos, sem efeito suspensivo.

3. O embargado foi citado e apresentou defesa às fls. 38/41.

4. Às fls. 46, restou determinado a emenda da inicial a fim de que o 

embargante juntasse demonstrativo do cálculo do valor que entende como 

correto na execução.

5. Contudo, o embargante manteve-se inerte (fls. 48).

6. Após, retornaram os autos conclusos.

7. É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. No caso em tela, verifica-se que a parte autora não providenciou os 

atos e as diligências que lhe incumbia, inclusive, descumpriu com a 

deliberação judicial de fls.46, proferida em 14.07.2017.

9. Assim, resta tão somente consignar que não a emenda da inicial dos 

embargos, tem-se que a ação, na forma proposta, é inábil a dar início à 

relação jurídica processual, razão pela qual o indeferimento da petição 

inicial é a medida que se impõe, consoante disposto no parágrafo único do 

art. 321, CPC/2015.

DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.

11. Custas processuais pelo embargante e honorários de advogado que 

FIXO em 10% (Dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

90, §2º, do CPC/2015.

12. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

13. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204138 Nr: 6166-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joire C. de Oliveira - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls. 58.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIMEM-SE 

os executados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174756 Nr: 8257-68.2013.811.0004

 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: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 27.Ante o exposto, em consonância com a fundamentação retro, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada pelo autor, CONDENANDO o 

requerido em abster-se de praticar atos atentatórios ao exercício da 

posse do imóvel do requerente, ratificando-se a liminar anteriormente 

deferida. 28.FIXO, desde já, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertida em favor do autor, para o caso de descumprimento 

da presente decisão (Art. 497, do CPC).29.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art.487, I, 

do CPC.30.Em razão da sucumbência, CONDENO a parte ré no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC. 

31.DEFIRO o pedido de exclusão e anotação dos dados do patrono junto 

ao Sistema Apolo, na forma suplicada à fl.153.32.Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.33.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179828 Nr: 1797-31.2014.811.0004

 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: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 31.Diante do exposto, por ausência de irregularidade processual, DOU O 

FEITO POR SANEADO.32.DEFIRO a produção de prova oral consistente no 

DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR E RÉU e OITIVA DE TESTEMUNHAS 

(fls.12 e 88). 33.Deste modo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, às 14h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO) devendo as partes apresentarem rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC). 

34.CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC).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.INTIMEM-SE os Réus 

pessoalmente para comparecerem na audiência designada, sob pena de 

confissão, na forma do art.385, §1º, CPC.37.DEFIRO os pedidos de fl.126 

e 200 e, por conseguinte, DETERMINO que seja procedido o 

cadastramento dos referidos patronos junto ao Sistema Apolo, para fins 

recebimento de publicações e intimações.38.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO.39.Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166844 Nr: 9427-12.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAL, DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 VISTOS

1. Ao considerar a constrição veicular realizada às fls. 68, INTIME-SE o 

executado, por meio de seus patronos nos autos constituídos, para 

manifestar acerca do ato realizado, bem como informar a este Juízo a 

localização do bem, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termo do art. 774, IV, do CPC/2015.
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2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 101795 Nr: 6798-36.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 VISTOS

1. DEFIRO a executada os benefícios da justiça gratuita, uma vez que a 

condição de hipossuficiente se encontra comprovada por meio da 

declaração de isenção de Imposto de Renda e extrato de recebimento de 

valores relativos à previdência social.

2. Ademais, já certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 26, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações de praxe.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242271 Nr: 917-34.2017.811.0004

 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: VILMA RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorany Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:22272/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos

1. Acerca do relatório de estudo psicossocial acostado às fls. 48/55, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias sucessivos.

2. Em seguida, ABRA-SE vistas ao Ministério Público pelo prazo legal, nos 

termos do art. 172, II, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63817 Nr: 6856-78.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva, Jairo Marques 

Ferreira, Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 VISTOS.

 1. Em análise aos autos, verifica-se que a parte autora requer à fl. 136 o 

sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano no intuito de que sejam 

localizados bens passíveis de penhora.

2. Assim, DEFIRO o pedido retro e, por consequência, SUSPENDO o feito, 

pelo prazo de 01 (um) ano, para possibilitar ao exequente efetuar buscas 

no acervo patrimonial dos executados, nos termos do art. 919, §1º, do 

CPC/2015.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 1692-98.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elena Delgado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS.

 1. Em análise aos autos, verifica-se que a parte autora requer à fl. 96 o 

sobrestamento do feito até a data de 29.12.2018 por força do art. 10, 

inciso I, da Lei nº13.340/2016 que autoriza a liquidação e a renegociação 

de dívidas de crédito rural; altera a Lei no10.177, de 12 de janeiro de 2001; 

e dá outras providências. In verbis:

Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, ficam 

suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 2018: 

(Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018)

 I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 

judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União; (Redação dada pela 

Lei nº 13.606, de 2018)

2. Assim, DEFIRO o pedido retro e, por consequência, SUSPENDO o feito 

até 29.12.2018 nos termos do art. 10, I, da Lei 13.340/2016.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2334-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 155 e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

(art. 921, III, §1º, CPC/2015).

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257916 Nr: 11397-71.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

 1. Ao considerar que a lide dispõe sobre interesse de menor, bem como o 

teor do requerimento de prisão civil, ABRA-SE vista ao representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifeste pelo prazo legal, conforme 

art. 178, II, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me concluso para decisão.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223466 Nr: 4936-20.2016.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende 

Lisboa

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 11.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento da decadência estampado na 

objeção de não executividade de fls.12/14vº.12.INTIME-SE o exequente 

para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, 

bem como requerer os atos necessários ao prosseguimento da 

execução.13.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282416 Nr: 8539-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almirantina Ribeiro Morais dos Santos, Antonia de 

Moraes Neres, Odeth Ribeiro da Silva, Domingos Savio Ribeiro de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, DEFIRO o pedido inicial e DETERMINO a expedição 

de alvará judicial para que os requerentes, Sr. ALMIRANTINA RIBEIRO 

MORAIS DOS SANTOS, CPF nº 329.291.881-20; ANTÔNIA DE MORAIS 

NERES, CPF nº 843.229.501-91; DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO DE MORAES, 

CPF nº329.301.861-00 e ODETH RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 

378.312.831-53 levantem individualmente a proporção de 25% (vinte e 

cinco por cento) da integralidade dos valores existentes em nome de 

REGINA RIBEIRO DE MORAES junto ao Banco Caixa Econômica Federal, 

conta indicada às fls. 06.9.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no art. 490, do 

CPC/2015.10.Sem custas, eis que deferidos ao requerente os benefícios 

da justiça gratuita.11.Transitada em julgado e cumpridas todas as 

determinações desta sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.12.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197013 Nr: 1857-67.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. Alves de Oliveira, Rita Conceição Ribeiro 

de Oliveira, João Geraldo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 14.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos estampados na objeção de não executividade 

de fls.35/40.15.Desnecessária nova citação da empresa executada em 

razão de o sócio proprietário e administrador JOÃO GERALDO ALVES DE 

ALMEIDA, conforme poderes constantes da cláusula oitava da folha 53 ter 

ingressado espontaneamente no feito, quando da interposição da 

exceção, devidamente representado às folhas 45.16.Assim, INTIME-SE o 

exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 

(dez) dias, bem como requerer os atos necessários ao prosseguimento da 

execução.17.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228717 Nr: 8199-60.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Adolfo Taiul - 

OAB:8208

 Vistos.

 1. Já havendo sido corrigida a CDA n. 2015549 nos autos em apenso, 

determino seja o réu citado na forma já ordenada às folhas 07.

 2. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284819 Nr: 9971-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Silva Souza - 

OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 24 DE 

OUTUBRO 2018, às 16h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Considerando os interesses da requerente, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de fls. 14, item “a” para FIXAR os alimentos provisórios à razão de 

30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, que deverá ser 

depositado na Conta Corrente indicada na inicial em nome da requerente, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 

4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256841 Nr: 10762-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRLdSS, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRLdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos verifico que o réu foi devidamente citado às fls. 

36.

2. A parte autora manifestou às fls. 37/41, informando que o réu após ser 

citado quitou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) do saldo devedor. 

Pugnou pela expedição de mandado de prisão civil em nome do executado, 

constando o valor atualizado de R$ 2.670,53 (dois mil seiscentos e setenta 

reais e cinqüenta e três centavos).

 3. Juntou também termo de audiência (fls. 41) em que as partes 

acordaram que o genitor pagará a título de alimentos, a quantia de 30% 

(trinta por cento) de salário mínimo, a partir do mês de abril de 2018. O 
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acordo refere-se à ação de revisional de alimentos sob o nº 251482 que 

tramitava na 3ª Vara Cível desta comarca.

 4. O Ministério Público instado a se manifestar apresentou parecer às fls. 

44/45 informando a discordância do rito da penhora elencado pela parte 

autora na inicial e o rito de prisão civil pleiteado às fls. 37, ao final postulou 

pela intimação do credor para informar bens passíveis de penhora.

5. Assim, INTIME-SE a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias 

indicar os bens possíveis de penhora ou requerer o que estiver de acordo 

com o rito de penhora.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284804 Nr: 9964-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFS, SdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Com a alteração do art. 226, §6º, da Constituição Federal pela EC 66/10, 

o lapso temporal de 02 anos de separação não é mais exigido para a 

dissolução do casamento.

4. Assim, havendo interesses de menores no feito, COLHA-SE o parecer 

ministerial e, após, voltem-me conclusos para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223835 Nr: 5169-17.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio da Cruz - ME, Marcos Antônio 

da Cruz

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. Às folhas 11/12 o Executado pugnou intimação da fazenda pública no 

intuito de corrigir a CDA 2015549 em razão de haver duplicidade de 

cobrança de créditos nesta e na CDA n. 2041423.

2. O Exequente se manifestou às folhas 20 e verso, informando que 

procedeu a exclusão dos valores cobrados em duplicidade, pugnou pelo 

prosseguimento da execução.

 3. Após, os autos vieram-me conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DISPOSITIVO

5. Verifica-se que de fato, o alguns valores cobrados neste feito também 

é objeto de cobrança na execução código 228717 em apenso.

 6. Contudo, conforme se vê da nova CDA apresentada pelo exequente, 

juntada às folhas 21-A, a incongruência fora corrigida.

 7. Posto isto, defiro o pedido de folhas 12, determinando se proceda a 

nova citação da Ré, por aviso de recebimento, no intuito de que efetue o 

pagamento do débito apontado às folhas 21, nos termos da decisão de 

folhas 07.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268166 Nr: 18169-50.2017.811.0004

 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: Thiago Magalhães Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Vicente de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Bernardes - 

OAB:136656/MG., Bruna Gomes de Moraes - OAB:21078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a requerida, por mandado, no endereço declinado na inicial, 

consignando as advertências legais.

2. Ante a impossibilidade de citação da parte acima mencionada em prazo 

hábil, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o DIA 24 DE 

OUTUBRO DE 2018 às 17hs00min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso) a ser realizada no Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUCS) na sede desta Comarca.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242118 Nr: 786-59.2017.811.0004

 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: LRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação de Ação de reconhecimento de união estável e 

dissolução união estável c/c guarda, alimentos, partilha de bens e danos 

morais movidas pelas partes acima identificadas.

2. Ao considerar que a parte demandada fora citada e quedou-se silente, 

DECRETO A SUA REVELIA, conforme o que dispõe o art. 344, do CPC, e 

aplico os seus jurídicos e legais efeitos.

3. Ao considerar que o Membro do Ministério Público não teve 

conhecimento do feito, REMETAM-SE os autos ao Parquet para que 

manifeste interesse na demanda, pelo prazo legal, com fulcro no art. 172,II, 

do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 27.Diante do exposto, por ausência de irregularidade processual, DOU O 

FEITO POR SANEADO.28.DEFIRO o pedido de prova emprestada formulado 

às fls.278/279, devendo o requerido aportar ao feito cópia dos autos de 

cód. 92738, no prazo de 15 (quinze) dias.29.DEFIRO a produção de prova 

oral consistente no DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR E RÉU e OITIVA DE 

TESTEMUNHAS (fls.278/279 e fls.283/284). 30.Deste modo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, 

às 14h:10min (HORÁRIO DE MATO GROSSO) devendo as partes 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão (art.357, §4º, CPC). 31.CABE AO ADVOGADO DA PARTE 

INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, 

DA HORA E DO LOCAL DA AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art.455, §1º, CPC), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO 

JUÍZO. A inércia na realização da intimação a que se refere importa 

desistência da inquirição da testemunha (§3º, art.455, CPC).32.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 
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(art.455, §2º, CPC).33.INTIMEM-SE os Réus pessoalmente para 

comparecerem na audiência designada, sob pena de confissão, na forma 

do art.385, §1º, CPC.34.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.35.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 153997 Nr: 5491-13.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, Anísio 

Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 88, DETERMINO 

a citação editalícia de todos os executados elencados na inicial (fls. 05), 

com exceção da executada Barratur Transporte e Turismo Ltda que 

compareceu espontaneamente às fls. 45, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, voltem-me conclusos para 

análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217327 Nr: 1233-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aziz Chaud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Santinho Zamberlan, Solange Wanderley Zamberlan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais de Freitas Melo - 

OAB:21679/MT

 Vistos.

1. O Ministério Público requereu às fls. 60/61 a intimação da parte autora 

para que informe nos autos o endereço atualizado dos requeridos 

SANTINHO ZAMBERLAN e SOLANGE WANDERLY ZAMBERLAN, tendo em 

vista o contido na certidão de fls. 35 e a fim de viabilizar a efetivação do 

ato citatório dos demandados.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

juntar nos autos endereço atualizado dos réus, sob pena de extinção do 

feito (art. 485, III do CPC.

3. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282788 Nr: 8759-31.2018.811.0004

 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: Sheila Aparecida do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO MARLON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Extinção de Condomínio movida pelas 

partes supramencionadas. 2. O autor afirma que se divorciou do requerido 

e em função disso constituiu condomínio com este, afirma que quando 

casados contraíram dívidas e após o divórcio o requerido não honrou com 

sua parte do pagamento, requerendo, portanto a extinção do condomínio 

pelo meio judicial, para poder honrar com sua parte da dívida. 3. Às fls. 

91/92, foi proferido despacho determinando a intimação do demandante 

para comprovar a sua hipossuficiência financeira, a fim de apreciar o 

pedido de justiça gratuita. 4. O requerente aportou ao feito os documentos 

de fls. 94/187. 5. Analisando os autos, constato que os extratos bancários 

da empresa MATOPLACAS aportados pela parte autora não comprovam a 

sua hipossuficiência financeira, o que impede a concessão do pedido. 

Além disso, verifica-se na qualificação do autor que exerce a profissão de 

empresária, indicando, portanto, ter condições financeiras para arcar com 

as custas e despesas do processo. Assim, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. 6. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, 

visto que não foi comprovada a hipossuficiência do demandante. 7. 

Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, conforme 

o disposto no art. 290 do CPC/2015. 8. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242741 Nr: 1235-17.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 11.Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de reconhecimento da decadência estampado na 

objeção de não executividade de fls.15/22.12.INTIME-SE o exequente para 

apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, bem 

como requerer os atos necessários ao prosseguimento da 

execução.13.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 213549 Nr: 11595-79.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Baltazar 

José de Souza, Anísio Bueno, Anísio Bueno Júnior, Transmil Transportes 

Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, João Eustáquio do 

Nascimento, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Tendo em vista que a tentativa de citação por carta da maioria dos 

executados restou infrutífera, o Estado de Mato Grosso pleiteou pela 

citação por Oficial de justiça dos mesmos, conforme consta às fls. 31/37.

2. DEFIRO o pedido de citação por oficial de justiça dos seguintes 

executados e nos endereços informados às fls.:

a) ANÍSIO BUENO – endereço fls. 15;

b) MÁRCIA APARECIDA MENDANHA BUENO – fls. 16;

c) BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA – fls. 19;

d) JOÃO EUSTÁQUIO DO NASCIMENTO – fls.20;

e) TRANSMIL TRANSPORTES COLETIVOS UBERABA – fls. 21

f) ANISIO BUENO JÚNIOR – fls. 18.

3. Conforme certidão de fls. 28 a executada BARRATUR TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA deixou de apresentar contestação ou garantir a 

execução.

 4. Saliento que cabe ao exeqüente trazer aos autos informações sobre a 

existência de inventário em nome de ANISIO JOSE BUENO, conforme 

disposto no item 5 de decisão de fls. 27, a fim de regularizar o polo 

passivo da ação.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102202 Nr: 7205-42.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Vasco Mil Homens Arantes, Vasco Mil Homens Arantes Filho, Arihudson 

Silva Neves, Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade de folhas 45/48 termos em que determino a 

EXCLUSÃO do polo passivo da lide os senhores VASCO MIL HOMENS 

ARANTES FILHO, VASCO MIL HOMENS ARANTES.18.De outro norte, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos, REJEITO a exceção 

de pré-executividade oposta às folhas 83/88 e, por conseguinte 

DETERMINO o prosseguimento da execução com relação à empresa ré e 

seus sócios. 19.Uma vez não sendo possível mensurar o efetivo proveito 

econômico advindo com a exclusão, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00, com 

fundamento no art.85, §8º, CPC/2015, para o patrono (EDSON 

AZOLINI).20.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.21.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269161 Nr: 425-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Savio de Brito Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Instada a parte autora a se manifestar acerca de devolução de carta de 

citação, informou às fls. 70 endereço atualizado da ré e pugnou pela nova 

designação de data de audiência de conciliação.

 2. DEFIRO o pedido de fls. 70 e, por conseguinte, REDESIGNO audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 29/10/2018, às 07:15 HORAS (horário oficial 

de Mato Grosso), CITE-SE E INTIME-SE o requerido com fundamento no 

art.334, do CPC/2015 .

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015.

4. Intime-se, na forma do § 3º, do art. 334, do mesmo códex.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280652 Nr: 7561-56.2018.811.0004

 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: VAMdJ, Viviane da Silva Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

pelas partes supramencionadas.

2. CITE-SE o Requerido e INTIME-SE-O, para audiência de conciliação que 

DESIGNO PARA O DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 09h30m (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

3. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC. Sendo a composição impossível, terá início a partir da data 

da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC.

 4. Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso 

para a devida homologação (art. 334, §11, CPC).

5. Não havendo composição entre as partes, decorrido o prazo para 

contestação, voltem-me concluso para ulterior deliberação.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266950 Nr: 17336-32.2017.811.0004

 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: Rondon Cerqueira de Faria

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

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moises Batista de Souza - OAB:21442-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados às fls. 

57/68, são tempestivos. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42838 Nr: 1008-81.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva Medeiros, Sandro Luis Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira, Valdo de Sousa, 

Hospital e Maternidade Modelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, Edson 

Azolini - OAB:MT 3094, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de sentença movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 858, determinou-se a suspensão do feito a fim de possibilitar a 

composição entre as partes.

3. Após, manifesta a exequente pelo prosseguimento do feito. Requer a 

atualização do débito, protesto judicial e penhora dos bens móvel e 

imóveis (fls. 863/864).

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Diante de tudo que consta nos autos, verifico que o pedido retro da 

exequente merece prosperar, visto que presentes os requisitos 

autorizadores do art. 517, CPC.

7. Assim, frente ao silêncio do réu quanto à quitação do débito, 

DETERNIMO a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, 

devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação 

do 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, bem como da presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de 

PROTESTO desta unidade judiciária pela parte autora, visando à 

efetivação do protesto, nos termos do § 1º, do art. 517 do C.P.C.

 8. Ainda, DEFIRO o pedido de fls. 864, item “c.2”, no sentido de determinar 

a restrição do veículo FORD EDGE V6, Fabricação/modelo: 2012/2013, 

placa OJA2798 mencionado em nome da parte executada, via sistema 

RENAJUD, conforme faz prova o documento lançado às fls. 866.

9. DEIXO de apreciar, por hora, o pedido de penhora dos imóveis, uma vez 

que a parte exequente deixou de aportar aos autos as matrículas 

atualizadas dos referidos bens, o que impede a aferição de sua 

titularidade.

10. Assim, INTIME-SE a parte autora para manifestar pelo que entender de 

direito, em especial, pela juntada nos autos dos documentos que atestem a 
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propriedade dos bens mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido descrito às fls. 864, item “c.1”.

11. Após, voltem-me conclusos para análise.

12. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248905 Nr: 5476-34.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Barbosa de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília Lopes Bolzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à Execução proposto por CARLOS BARBOSA 

MENEZES em desfavor de S. B. DE M. representada por EMILIA LOPES 

BOLZAN, todos qualificados nos autos.

 2. Nos termos da decisão de fl. 45, determinou-se a emenda à inicial para 

a parte fazer constar na peça, quais os fundamentos jurídicos de 

embasamento do pedido, bem como a medida de urgência pleiteada. Além 

de acostar os documentos referentes aos indícios mínimos dos fatos 

aduzidos e, juntar documentos a fim comprovar sua hipossuficiência 

financeira ou recolher as custas e taxas judiciais.

 3. Devidamente intimado, sob pena de indeferimento da inicial, o autor 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de fl. 47.

 4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

na decisão de fl. 45, impõe-se o indeferimento da petição inicial, consoante 

o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

7. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 320 c/c art. 321, Parágrafo Único, ambos do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.

8. Ademais, DETERMINO o cancelamento do feito em sua distribuição.

 9. Sem custas.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184085 Nr: 5556-03.2014.811.0004

 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: Vera Lúcia Arruda Ambrozio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar documentos (livro contábil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284532 Nr: 9808-10.2018.811.0004

 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: Algusdran Isidoro Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, Teobaldo Cordoba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9808-10.2018 (CÓD. 284532)

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança c/c pedido liminar impetrado por 

Algusdran Isidoro Dantas, em face da Secretaria de Estado de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso, representado por Teobaldo Córdoba da Silva, 

agente de tributos estaduais, objetivando ver cessado ato coator e ilegal, 

consistente na apreensão de mercadorias e documentos do impetrante, 

constantes no termo de apreensão nº 1136087-8 sob a alegação, de que 

as mercadorias descritas nas DANFEs 5288, 6538 e 0004 não 

corresponderia com as mercadorias transportadas. Requer a concessão 

da liminar para que seja determinada a liberação das cargas.

 Documentos às fls. 17/35.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Para a concessão da liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou 

fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade 

da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de 

difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for 

mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional 

instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, III).

No caso vertente, os documentos atrelados à petição inicial, notadamente 

o termo de apreensão de fl. 28/29 (TAD N. 1136087-8) e da DANFE 5288, 

6538 e 0004, demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito do 

impetrante, bem como a razoabilidade da pretensão parcial a medida de 

urgência destinada à imediata suspensão do ato coator. Uma vez que a 

carga está parcialmente acobertada pelas documentações obrigatórias.

 Foram trazidos pela parte impetrante provas pré-constituídas concretas 

demonstrando a procedência dos bens – notas fiscais de fls. 31/33.

 Dessa forma, o impetrante cumpriu o determinado pelo art.35-A, Lei 

7.098/98:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão 

estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo 

único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular 

as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais 

exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

A apreensão da mercadoria está prevista no art. 952, §1º, I, do Decreto 

2.212/2014 (RICMS-MT), pelo qual:

 “Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em 

estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que 

constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1°. A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos 

documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota 

Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, 

quando encontradas em local diverso do indicado na documentação 

fiscal;”

 À luz dos mencionados dispositivos legais, verifica-se inexistir ilegalidade 

na apreensão levada a efeito, vez que ocorridas para cessar a infração 

material instantânea de efeitos permanentes e consequentemente impedir 

que mercadorias circulem e de forma irregular no Estado. Não se trata de 

forma de coação para o pagamento do tributo, mas de medida necessária 

à regularização da documentação fiscal pela parte impetrante. Ocorre que, 

no presente caso o impetrante trouxe aos autos as respectivas 

documentações das mercadorias tornando o ato violador da Súmula 323, 

STF.

“É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para 

pagamento de tributos”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO A 

PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de determinar que a autoridade 

coatora libere as mercadorias apreendidas no TAD de nº. 1136087-8, 

somente no concernente aos bens descritos na DANFE 5288, 6538 e 

0004, bem como os veículos e documentos eventualmente apreendidos 

com relação ao mesmo termo de apreensão e depósito.

Fica consignado que a presente medida destina-se apenas e tão-somente 

à liberação das mercadorias, não havendo qualquer suspensão do crédito 
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tributário apurado ou que será apurado no tocante aos autos de 

apreensão.

NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 12.016/2009, 

art. 7º, inciso I).

 Após esse prazo, com ou sem as informações, DÊ-SE vistas dos autos 

ao Ministério Público pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 21 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283500 Nr: 9191-50.2018.811.0004

 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: Algusdran Isidoro Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso, Teobaldo Cordoba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9191-50.2018 – Código 283500

Vistos.

Tendo em vista que o pedido de fls. 44 e seguintes foi objeto de análise do 

mandado de segurança autuado sob o código 284532, deixo de aqui 

analisa-lo.

Certifiquem-se acerca da notificação do impetrado e eventual transcurso 

de prazo para informação.

Após, diga o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284561 Nr: 9817-69.2018.811.0004

 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: Rafael Rosa Siqueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 9817-69.2018 (284561)

Autor: Rafael Rosa Siqueira.

Réu: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que Rafael Rosa Siqueira busca declaração 

de inexistência de relação jurídica tributária e a anulação de lançamento 

tributário, com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato 

Grosso.

Aduz o autor, em apertada síntese, que é produtor rural possuindo, como 

arrendatário, diversos imóveis rurais situados no Estado de Mato Grosso e 

de Goiás.

Alega que por diversas vezes, em razão de determinada estação do ano, 

necessita transferir seu rebanho sediado neste Estado para as outras 

propriedades rurais no Estado de Goiás.

Na ocasião da transferência do rebanho, narra que o ente requerido vem 

exigindo o recolhimento do ICMS, contrariando entendimento enunciado na 

súmula 166 do STJ.

Dessa forma, requer, em sede de tutela de urgência a suspensão da 

exigibilidade dos créditos tributários referentes às Notas Fiscais nº 00106, 

00107 e 00108, bem como a suspensão de todos os demais créditos 

tributários futuros que venham a ser lançados em decorrência exclusiva 

da transferência de mercadoria entres suas propriedades e a abstenção 

do requerido de causar qualquer empecilho à expedição de Certidão 

Negativa e/ou Certidão Positiva com efeito de negativa em razão dos 

créditos tributários das notas fiscais citadas ou de futuras notas fiscais 

que versarem acerca do mesmo objeto.

No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência concedida, 

declarando a inexistência de relação jurídica tributária nas operações de 

simples transferência de mercadorias entre as propriedades do autor.

É o relatório.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente será deferida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

 Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito, elementos suficientes que convirjam 

no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da 

demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a 

parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo 

possa ser comprometido.

Alega o autor que está sendo exigido o ICMS referente às Notas Fiscais 

00106, 00107 e 00108 ilegalmente, uma vez que estaria transportando 

mercadorias para sua propriedade.

Nesse ponto, constata-se elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito, conforme Notas Fiscais de fls. 19/25, pois a operação de 

deslocamento de gado entre propriedades do mesmo dono, sem a 

destinação à mercancia, objetivando lucro, impossibilita a incidência do 

fato gerador do ICMS.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO 

DE MERCADORIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. MERCANCIA. 

EQUIPAMENTO LOCADO. TROCA DE PEÇAS. MERA MANUTENÇÃO. NÃO 

INCIDÊNCIA. SUJEITO ATIVO. LOCAL DA SAÍDA DO BEM. EMISSÃO DA 

NOTA FISCAL. PRECEDENTES.

OMISSÃO INEXISTENTE.

1. A exegese dos julgados proferidos no REsp 1125133/SP e no REsp n.

1131718/SP, ambos de relatoria do Min. Luiz Fux, submetidos ao rito dos 

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), convergem para reiterar a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que o fato gerador do ICMS 

requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a 

ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência 

da titularidade.

2. Sopesando tais entendimentos, verifica-se que a mera reposição de 

peças em bem locado pelo contribuinte não representa circulação jurídica 

da mercadoria, porquanto não induz à transferência da propriedade ou da 

posse da coisa. Trata-se apenas de manutenção indispensável do bem, 

sem a qual o objeto de locação perde sua utilidade, constatando-se, ao 

fim, que a propriedade permanece incólume pelo locador. Não há, portanto, 

troca de titularidade a ensejar o fato gerador do ICMS.

3. "O ICMS deve ser recolhido pela alíquota interna, no Estado onde saiu a 

mercadoria para o consumidor final, após a sua fatura, ainda que tenha 

sido negociada a venda em outro local, através da empresa filial" (AgRg 

no REsp 67025/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado 

em 23/5/2000, DJ 25/9/2000, p. 83).

4. Outros precedentes: AgRg no REsp 703232/SC, Rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 17/11/2009, DJe 25/11/2009; REsp 

732991/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/9/2006, 

DJ 5/10/2006, p. 248; AgRg no Ag 482.144/MG, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 25/5/2004, 

DJ 30/6/2004, p. 301.

5. Não há violação dos arts. 128 e 535 do CPC quando a prestação 

jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento 

e resolução das questões abordadas no recurso.

Recurso especial do ESTADO DE MINAS GERAIS improvido. Recurso 

especial de IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA 

provido.

(REsp 1364869/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)

Ainda, evidencia do caso em apreço que o não deferimento da suspensão 

da exigibilidade do créidto tributário em relação as Notas Fiscais aqui 

analisadas, no momento, acarretaria considerável prejuízo para o autor, 

uma vez que poderá ter seu nome inscrito na dívida ativa ou ser 

protestado. Portanto, forçoso seu deferimento nessa parte.
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Pugna ainda o autor pela suspensão de todos os demais créditos 

tributários futuros que venham a ser lançados em decorrência da 

transferência de mercadorias entre suas propriedades, bem como que a 

administração se abstenha de causar qualquer empecilho à expedição de 

certidão negativa e/ou certidão positiva com efeitos negativos em seu 

desfavor.

Contudo, no tocante a esses dois últimos pedidos melhor sorte não lhe 

assiste.

Busca-se, em verdade, decisão genérica para determinar a abstenção do 

ente requerido em exigir eventual crédito tributário ou eventual constrição 

de seus bens.

Ocorre que, pelo menos no momento, não há elementos que demonstrem a 

necessidade da intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa 

do Poder Executivo, certo de que os atos administrativos possuem vários 

atributos e prerrogativas com presunção de legalidade até que se prove o 

contrário, inviabilizando sua análise em sede de cognição sumária. Não 

merecendo, pois, seu deferimento.

Dessa forma, pelo exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência 

reclamada para tão somente suspender a exigência do crédito tributário 

em relação às Notas Fiscais 00106, 00107 e 00108. Uma vez suspensa, 

somente em relação a estes o autor terá o benefício do artigo 206, parte 

final do Código Tributário Nacional.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272319 Nr: 2528-85.2018.811.0004

 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: Nelson Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025

 Código 272319

Vistos.

Em vista do contraditório, consoante os artigos 9º e 10 do CPC, intime a 

parte autora a se manifestar acerca da impugnação apresentada às fls. 

41.

Em razão do disposto no § 4ª, inciso II do artigo 334, do Código de 

Processo Civil, cancelo a audiência aprazada.

Após, por ser matéria puramente de direito, faça os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229817 Nr: 8963-46.2016.811.0004

 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: GFdS, KPFAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFB, JFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - 

DP - OAB:3267

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 8963-46.2016 (229817)

Autor: G.F. d S.

Representante: Karla Patricia Fernandes Amaral de Sá

Réu: Heder Ferreria Brito.

Réu: Junior Fernandes de Sousa.

Vistos.

Trata-se de ação anulatória de registro civil, combinado com investigação 

de paternidade com pedido de alimentos proposto por Gabriella Fernandes 

de Sá, representada por sua genitora Karla Patrícia Fernandes Amaral de 

Sá, em face de Heder Ferreira Brito e de Junior Fernandes de Sousa.

Nos termos do parecer ministerial, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/09/2018, ás 15 horas (MT), oportunidade em que 

será analisado o pedido de alimentos provisionais requerido pela parte 

autora.

Intime-se as partes. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166026 Nr: 8339-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, Joice Luiz Tameiros - OAB:53698/BA

 Processo 8339-36.2012.811.0004 – Código 166026

Vistos.

 Trata-se de exceção de pré-executividade proposta pelo excipiente Luiz 

Silvestre Costa Lima em face do excepto Vidal Chagas do Carmo, ambos 

qualificados, na qual pugna a revisão dos cálculos, sob a alegação de 

excesso de execução.

Em hipóteses excepcionais, é viável a oposição de exceção de 

pré-executividade em questões que se relacionem com os pressupostos 

processuais, condições da ação ou nulidades e defeitos formais 

flagrantes do título executivo.

No caso vertente, observa-se que a matéria de defesa levantada na 

exceção de pré-executividade diz respeito a excesso de execução, a qual 

não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima referidas, pois é típica 

questão a ser abordada em âmbito de embargos à execução, razão pela 

qual rejeito a exceção de pré-executividade.

Cumpre salientar que às fls. 435 o executado requereu a remessa dos 

autos ao contador judicial a fim de apenas atualizar o valor do débito e, 

assim, quitar a dívida. No entanto, com a atualização realizada, opõe 

exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução - que é 

momento inoportuno e a via é inadequada - trazendo aos autos, ainda, 

demonstrativo de cálculo para, novamente, proceder com a revisão dos 

cálculos.

Diante da demonstrada resistência injustificada do executado ao 

andamento do processo, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos 

do artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico-lhe multa de 1% do valor 

atualizado da causa.

No mais, defiro a penhora dos semoventes, devendo o exequente indicar 

a localidade destes, haja vista que a constrição de móveis não é 

escritural.

Quanto ao pedido de bloqueio de transferência dos semoventes, deve o 

exequente, primeiramente, indicar sua localidade.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99943 Nr: 4946-74.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. D. Souza - ME, Divino Delfino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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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 requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo da 

suspensão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176577 Nr: 10592-60.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Esposito Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.848, 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, no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista que decorreu o prazo do Edital de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246227 Nr: 3670-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Ferreira Minaré, Claudio Ferreira Minaré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega Dal Pozzo, 

Fabio Rocha Nimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Magurno Fernandes - 

OAB:97.217-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176006 Nr: 9882-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Gualberto Duques Neto Me, João Gualberto 

Duques Neto

 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 encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255262 Nr: 9772-02.2017.811.0004

 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: Alda de Sousa Castro, Darcílo Antônio Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. W. W. LOPES - ME, Aaron Wesley Wilber 

Lopes, Word Wide Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252832 Nr: 8240-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEO, MO, GSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8240-90.2017.811.0004 – Código 252832

Vistos.

Diante das frustradas tentativas de citação da parte requerida, defiro a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16367 Nr: 12-21.1983.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRATOR COM. PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Processo nº 12-21.1983.811.0004 – Código 16367

Vistos.

Diante da tentativa frustrada de citação da parte requerida, defiro 

novamente o pedido de citação por mandado aos sócios proprietários da 

empresa executada nos endereços mencionados ao verso da certidão de 

dívida ativa, a qual consta na fl. 196.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164103 Nr: 5816-51.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Fernando Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5816-51.2012.811.0004 – Código 164103

Vistos.

Diante das frustradas tentativas de citação da parte executada, defiro a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175906 Nr: 9758-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Elisa Augusta Machado 

Martins, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Gilberto Romanato, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, Geraldo Martins do Carmo, Elisa 

Augusta Machado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Ercules Matos e Silva - OAB:159169, João Di Lorenze 

Victorino dos Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Luiz Carlos Estácio 

de Paula - OAB:84.493-SP, Munir El Arra de Paula - OAB:328.787/SP, 

Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921, Rosinea di 

Lorenze Victorino Ronqui - OAB:171.192/SP, Vlamir Bernardes da 

Silva - OAB:283.467-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERICO EUGÊNIO DA SILVA 

GAZZINEO - OAB:272393, Aroldo Joaquim Camillo Filho - OAB:SP 

119.016, Eduardo Arruda Alvim - OAB:118.685-SP, Jorge Ibanes de 

Mendonça Neto - OAB:136.506, José Manuel de Arruda Alvim Netto 

- OAB:12.363-SP, Maria Cristina Carvalho de Jesus - 

OAB:167891-OAB/SP, Raimundo Helder Pinheiro Júnior - 

OAB:OAB/RJ72198, Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921

 Processo 9758-57.2013.811.0004 - Código 175906

Vistos.

Ante a decisão de antecipação da pretensão recursal em agravo de 

instrumento suspendo a audiência até o julgamento do respectivo recurso.

 Acerca da petição de fls. 1194/1203, manifeste-se a parte requerente.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164645 Nr: 6457-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria de Oliveira, Lourival Carlos Praxedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana kelly Rolim assunção - 

OAB:39.728, Clarito Pereira - OAB:7.531-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 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$275,00 (duzentos 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.: 282478 Nr: 8571-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Milan Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Findem-se os atos ordinatórios.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264076 Nr: 15562-64.2017.811.0004

 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: TOSP, VSFdC, GSFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Arlete 

Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, CINTIA ARBUÉS NERY DA 

SILVA - OAB:9.923-B, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 

21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126, Rosemeire Cristina Andreotti - 

OAB:24038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15562-64.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264076

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA 

DE BENS C/C PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS movida por TAYS ORRANA SIQUEIRA em face de FÁBIO 

FERREIRA DA COSTA.

 CITE-SE o requerido, pessoalmente, no endereço declinado às fls. 39, 

para desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, 

sob pena de revelia e seus efeitos.

INTIMEM-SE as partes para comparecer em nova audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 09 de outubro de 2018, 

terça-feira, às 10:00 (horário de Mato Grosso), na qual as partes deverão 

estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua 

o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 20 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283469 Nr: 9179-36.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 283469

Vistos.

 I – Tendo em vista o transcurso do prazo de 03 dias para que o douto 

causídico efetuasse a devolução dos autos que se encontra em sua 

posse desde novembro de 2017, determino a busca e apreensão do feito.

II – Fica vedado ao advogado nova vista dos autos fora do cartório, de 

acordo com art. 234 do Código de Processo Civil.

III – Oficie-se à OAB/MT, subseção local, para adoção das medidas 

administrativas cabíveis à espécie.

Barra do Garças, 20 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267897 Nr: 17935-68.2017.811.0004

 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: Espólio de João Barcelos Brum, Dolores Guimarães 

Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888, Marina Martins Brum - OAB:23009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 74/80, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266109 Nr: 16852-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 36 de 492



 PARTE AUTORA: Wesley Leandro Acacio, Danilo Leandro Acacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 16852-17.2017 (266109)

Autor: Wesley Leandro Acacio.

Autor: Danilo Leandro Acacio.

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido proposto por Wesley 

Leandro Acacio e Danilo Leandro Acacio. Buscam a restituição da Canoa 

Marreco – Parma 500, chata, cumprimento total 4.97m e o motor de popa 

nº NIS1501583187, SUZUKI.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

É o relatório.

Da análise detida dos autos e da ação penal de código 266109 verifica-se 

que os bens aqui requeridos não estão vinculados à ação penal nem 

mesmo ao procedimento investigativo desencadeado pela apreensão 

realizada pelo órgão federal.

Dessa forma, a embarcação e o motor objeto do presente pedido 

encontra-se em poder da órgão federal, IBAMA – Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Portanto, razão assiste o Ministério Público, uma vez que o procedimento 

previsto nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal é 

cabível apenas para os bens apreendidos e vinculados a respectiva ação 

penal, o que não se vislumbra no presente.

Destarte e em consonância com o Ministério Público, julgo extinto o feito, 

sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

Transitando em julgado, arquivem-se os auto com as baixas necessárias.

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

 Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274022 Nr: 3555-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 54/67, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271257 Nr: 1779-68.2018.811.0004

 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 BMG 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da correspondência, no prazo de CINCO dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202261 Nr: 5093-27.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krislian Layson de Oliveira, Priscila Mayara de Andrade 

Cruvinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilio Martins Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Frente ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC. 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.: 246044 Nr: 3588-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Araujo Vasques

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Ciente da decisão proferida nos autos de agravo de instrumento n° 

1001055-59/2018, que proveu o recurso, reconhecendo a incompetência 

deste juízo.

Cumpra-se com a decisão proferida no agravo de instrumento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222811 Nr: 4555-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 VISTOS.

Sobre os bens móveis, diga o exequente onde estes se encontram caso 

queira requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez 

que a restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e 

evitar dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes 

dos artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Quanto ao requerimento de pesquisa junto a Receita Federal, indefiro, por 

se tratar de medida desproporcional quando sopesada ao direito de que 

trata ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223677 Nr: 5072-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFdSF, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cristina da Silva - 

Defensora Pública - OAB:
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 É o relatório. Decido.Ante a necessidade de se determinar, com vistas à 

discussão probatória no procedimento instrutório, o ponto controvertido da 

demanda, FIXO a controvérsia quanto aos alimentos pleiteados, objeto 

desta ação. Dessa forma, observar-se-ão os requisitos legais de fixação 

do que é devido, bem como a incidência, no caso concreto, do binômio 

possibilidade de quem paga (alimentante) e necessidade de quem recebe 

(alimentando), de modo a satisfazer a demanda com a decisão mais justa 

possível.Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de 

plano, julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento, com presença do Parquet, custos legis, no respectivo ato. 

Assim, acolhendo a manifestação ministerial, nos termos do art. 357, 

inciso V, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 15h00min (horário 

local).INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na 

data e horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.INTIME-SE o Ministério 

Público, atuando este como fiscal da ordem jurídica e dos interesses dos 

incapazes. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 10 de agosto de 

2018. Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224570 Nr: 5658-54.2016.811.0004

 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: Zulmira Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Lima - OAB:3127-A

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

improcedente o pedido da autora. E, por corolário, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Deixo de 

condenar o autor nas custas, por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Condeno a autora ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de 

honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 

5 (cinco) anos. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 13 de agosto de 

2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263534 Nr: 15187-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLEIA ANDRADE SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILVANY CAETANO DE BRITO - 

OAB:22744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração apresentado por GISLEIA ANDRADE 

SILVA CAMPOS e RICARDO PEREIRA CAMPOS, ambos devidamente 

qualificados.

 As partes alegam omissão na sentença homologatória, uma vez que não 

houve a determinação de desconto em folha do alimentante.

 É o breve relatório.

 Decido.

 Considerando que a decisão não manifestou acerca do desconto em 

folha de pagamento do alimentante, bem como por este figurar no polo 

ativo dos embargos, ou seja, demonstra interesse em ter a verba alimentar 

descontada diretamente em folha, acolho os embargos de declaração para 

determinar à Secretaria de Estado de Gestão do Estado Mato Grosso para 

providenciar o desconto em folha, nos exatos termos do pedido de fls. 44.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Após, transitando em julgado, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185060 Nr: 6335-55.2014.811.0004

 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: Marcos Cavalcante Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Nobres Machado Bittencourt Silva, 

Anderson Aparecido dos Anjos Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Augusto Arruda Custódio 

- OAB:11.997-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113756, Noilvis Klem Ramos - OAB:13.100/MT

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para conceder a segurança ao impetrante, a fim de que seja 

submetido a nova avaliação psicológica. Transitando em julgado a 

presente decisão, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo. 

Intime-se.Cumpra-se.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284193 Nr: 9606-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gráfica Multicor Ltda-Me, Elias Gehm, Rodrigo 

Gehm, JANE ANDRADE MIRANDA GEHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9606-33.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 284193

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de GRAFICA MULTICOR LTDA EPP, ELIAS GEHM, RODRIGO GEHM E 

JANE ANDRADE MIRANDA GEHM.

CITEM-SE os requeridos para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promovam o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, os requeridos poderão intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, os requeridos poderão opor embargos à ação monitória, 

em igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 29.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284395 Nr: 9716-32.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO LELANDE LOPES ANTUNES EIRELI, 

RAIMUNDO LELANDE LOPES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº 9716-32.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 284395

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de RAIMUNDO LELANDE LOPES ANTUNES 

EIRELI, representada por RAIMUNDO LELANDE LOPES ANTUNES.

 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, 14 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 284439 Nr: 9740-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Padovani Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Freita Sales Sousa, Carlos Roberto 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Nunes da Silva - 

OAB:MT 18.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9740-60.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 284439

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposta por RICARDO PADOVANI PEREIRA em face de FABRÍCIO 

FREITAS SALES SOUSA e de seu fiador CARLOS ROBERTO PEREIRA.

O requerente apresentou, à fls. 08, 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, parece ser 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, 14 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188341 Nr: 8958-92.2014.811.0004

 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: Simone Silva Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Cartões Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.Deixo de condenar a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita. Condeno ainda a 

requerente em litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa, ou 

seja, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A multa não é 

acobertada pela Justiça Gratuita, devendo ser promovido o pagamento 

pela requerente.Após o transito em julgado, intime-se a requerente para, 

em 05 dias, promover o pagamento da multa imposta. Não havendo o 

pagamento, expeça-se a devida certidão de dívida, remetendo-se à 

mesma para protesto.Por fim, arquive-se com as devidas 

cautelas.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se.Barra do 

Garças - MT, 14 de agosto de 2018CARLOS AUGUSTO FERRARI Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185355 Nr: 6569-37.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Cardoso de Brito Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da neiva - 

OAB:29.261, Amanda Silva Souza - OAB:23131/0, Fabricio 

Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria Emília Gonçalves de 

Rueda - OAB:PE 23.748

 Diante ao exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação, bem 

como julgo procedente a denunciação da lide, e, por corolário, julgo 

extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, condenando as requeridas solidariamente ao 

pagamento de danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária, o primeiro desde a citação e o segundo desde a prolação desta 

sentença.Condeno as requeridas ao pagamento por rata das custas 

processuais, bem como condeno a requerida ao pagamento de 10% (dez 

por cento) do valor da condenação, à titulo de honorários advocatícios 

sucumbenciais. Após o trânsito em julgado, se não houver requerimentos, 

arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se, e 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177426 Nr: 11640-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides Alves de Oliveira, Valdir José da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Nogueira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203169 Nr: 5600-85.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinair dos Santos Lopes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão de fls. 143, diga a exequente em 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246602 Nr: 3933-93.2017.811.0004

 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: Francisco Zacarias de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição comum, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ex do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais, eis 

que defiro o benefício da justiça gratuita. Condeno o requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor dado à causa, com a exigibilidade suspensa em 

decorrência da justiça gratuita, observando o artigo 98, §3º do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, se não houver requerimentos, 

arquive-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se, e 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249983 Nr: 6159-71.2017.811.0004

 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: ANA MATIAS VALADÃO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL GOMES VIANA DE FIGUEIREDO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por consequência, com 

fundamento nos artigos 4º, III, e 1.767, I do CC/02, e art. 755, I, CPC/2015, 

DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido RANIEL GOMES VIANA DE 

FIGUEIREDO, reconhecendo a sua incapacidade para administrar e 

representar seus bens e demais atos comuns da vida civil, como, por 

exemplo, celebrar negócios jurídicos e contrair matrimônio, 

NOMEANDO-LHE como curadora a senhora ANA MATIAS VALADÃO 

DAMASCENO.18.Em obediência ao disposto no art. 755, §3º, CPC/2015 e 

no art. 9º, III, CC, INSCREVA-SE a presente sentença no Registro Civil e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde deverá permanecer por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, devendo constar no edital os nomes do interdito 

e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo 

total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar 

autonomamente.19.INTIME-SE a curadora para prestar compromisso, nos 

termos do art. 759, I, CPC/2015.20.SEM custas. Após, certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 16 de agosto de 

2018CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243917 Nr: 2009-47.2017.811.0004

 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: Angelita Peres Bueno Curi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Medalha Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

Intime-se o requerido para no prazo de 05 (cinco) dias, justifique a 

realização da perícia solicitada as fls. 450.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244489 Nr: 2390-55.2017.811.0004

 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): Natalicio da Paz Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A, em face de Natalicio da Paz Oliveira, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 O requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, por não haver mais interesse no feito, fls. 64.

O requerido não fora citado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

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

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208881 Nr: 8820-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista Alves Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier da Silva - 

OAB:15338-MT

 Dessa forma, ante a ausência de provas sobre a redução de seus 

vencimentos em razão da conversão operada de acordo com a 

mencionada lei, os pedidos autorais são improcedentes.Portanto, julgo 

IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, com 

resolução de mérito, tendo em vista a ausência probatória do que alega a 

autora, o que é ônus que lhe competia conforme o artigo 373, I do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento dos custos sucumbenciais e 

honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa, 

devendo observar a condição suspensiva de exigibilidade, visto que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182341 Nr: 4097-63.2014.811.0004
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angélica Vieira Bohrer, Maria Auxiliadora 

Gonçalves Amorim Duarte, Pedro Lélio Leite Soares, Pedro Candido de 

Almeida, Odelcino Pereira Lima, Maria Rita da Silva, Ronicesa Barbosa 

Coelho, Rosalia Pessoa Costa, Renilton Neves de Oliveira, Rogério Gomes 

Andrade, Ruth de Oliveira Luiz, Roberto Luiz Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 VISTOS.

Desentranhe-se a petição de fls. 703/704 e devolva ao seu subscritor, eis 

que não pertence a estes autos.

Ante a necessidade de realização de cálculo, para a apuração dos 

valores devidos, Nomeio o Sr. Glenio Ferreira Belem, podendo ser 

encontrado a Rua Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do 

Garças/MT, com número para contato (66) 3401-8882, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 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 contadores peritos na região.

 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.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208887 Nr: 8826-98.2015.811.0004

 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: Antonia Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante a ausência de provas sobre a redução de seus 

vencimentos em razão da conversão operada de acordo com a 

mencionada lei, os pedidos autorais são improcedentes.Portanto, julgo 

IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, com 

resolução de mérito, tendo em vista a ausência probatória do que alega a 

autora, o que é ônus que lhe competia conforme o artigo 373, I do 

CPC.Condeno a autora ao pagamento dos custos sucumbenciais e 

honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa, 

devendo observar a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a 

autora é beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155988 Nr: 8151-77.2011.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Glaucia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weber Agnelli Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Devidamente citado por edital, o requerido deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fls. 115.

Sendo assim, nomeio como curador especial um dos membro da 

Defensoria Pública de Barra do Garças-MT, devendo ser intimado para 

que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 186 do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174899 Nr: 8444-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da decisão de 

fls. 312, sustentando o embargante a existência de omissão.

 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, o embargante afirma a presença de omissão, uma 

vez que este juízo mencionou a aplicação de 10% (dez por cento) com 

relação a multa imposta pelo artigo 523 do Código de Processo Civil sob o 

débito remanescente no caso de pagamento parcial pelo executado.

 Desse modo, a alegação apresentada nos embargos merece acolhimento.

 Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, e os conheço, 

fazendo constar no item 2:

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

pagar o valor da dívida no total, sob a pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme 

§1º, do artigo 523, do Código de Processo Civil.

O executado intimado apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, bem como excesso de execução, fls. 317/335.

O exequente manifestou as fls. 336/337.

Analisando os autos, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do 

Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para 

que realize o cálculo do valor devido.

Ato contínuo, digam as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161238 Nr: 2089-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Barbosa Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

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

de Mato Grosso - OAB:

 Destarte e diante de todo o exposto julgo parcialmente procedente a 

pretensão deduzida na peça inicial uma vez que somente restou 

demonstrado ao autor fazer jus ao depósito do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço e à diferença ao adicional de periculosidade sobre o 
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vencimento dos meses de 12/2009 a 12/2010.A liquidação da sentença 

deverá ser realizada por arbitramento devendo observar quanto aos juros 

de mora os índices oficiais da poupança, nos termos a lei 9.494/97, 

alterada pela lei 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E em 

relação ao adicional de periculosidade sobre o vencimento dos meses de 

12/2009 a 12/2010. Em relação ao depósito do FGTS deverá ser calculada 

a correção monetária desde a data em que deveria ter ocorrido cada 

pagamento, sendo observado quanto ao juros de mora até julho de 2001 o 

percentual de 0,1% ao mês (capitalização simples), de agosto de 2001 a 

junho de 2009 o percentual de 0,5% ao mês e a partir de junho de 2009 o 

índices de remuneração da caderneta de poupança. Quanto à correção 

monetária, deverá ser observado o IPCA-E. Tudo conforme entendimento 

jurisprudencial (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495-146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbeel Marques, julgado em 22/02/2018). Condeno ainda a requerente 

ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que deverá ser 

fixado, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC, após a liquidação da 

sentença.Sem custas, vez que não são devidas pelo Estado, conforme Lei 

Estadual 7.603/2001.Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.O processo não está sujeito à remessa necessária nos 

termos do artigo 496, §4º do CPC. Transitando em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 100580 Nr: 5583-25.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelo Izaias Vilela Ferreira, Carlos Rogério Vilela 

Ferreira, Jorge Luiz Lucas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Danilo Varjão Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Mauricio Antonio da Silva Filho - OAB:16287/O - MT, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO LANDOLFO VILELA GARCIA JUNIOR, OAB 

MT 4.352, para informar o atual endereço da EMPRESA OURO E PRATA 

AGROPECUARIA LTDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244475 Nr: 2378-41.2017.811.0004

 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: Marcelo Salto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a, W. G 

Ferreira Automóveis - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

da Rosa - OAB:OAB/MT 17.929, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT, JULIO CESAR C. DA SILVA - OAB:19.1999

 Vistos.

Colham-se alegações em prazo sucessivo e venham-me os autos 

conclusos para sentença.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 Vistos.

No tocante à liminar pendente de apreciação, reputo que o seu 

deferimento seja no início do processo, o que foi postergado pelo Juízo, 

seja na presente data, será contraditória ao que foi bem ou mal decidido 

no processo principal, suspenso por conta da interposição dos embargos. 

Ocorre que pelo relatado na presente data, aparentemente, os 

embargantes suscederam a posse do requerido da ação principal com 

quem mantém relação de parentesco, de modo que sem fazer juízo 

definitivo sobre um ou outro processo, conceder agora a liminar aos 

requerentes seria possivelmente permitir o exercício de má-fé burlando a 

decisão no passado concedida, não cumprida, contra a qual não houve 

recurso. O efeito prático que merece ser esclarecido é de que o Judiciário 

não afasta a ciência dos embargantes sobre a posse que teriam recebido 

do senhor Damásio, o que tem repercussão em eventual direito de 

regresso, de outro lado a medida liminar concedida no processo suspenso 

suspensa está, o que redunda na manutenção do status quo, inclusive, 

porque no imóvel há edificação de moradia.

Concedo ao requerido prazo de 05 dias para comprovar o impedimento de 

sua testemunha.

 Para a oitiva da testemunha Camilo, DESIGNO o dia 11 de outubro de 

2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso), consignando que se não 

houver justificativa pelo demandado, deverão ser colhidos memoriais 

ficando prejudicado a audiência nesta última situação.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247363 Nr: 4496-87.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESB, LCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Aparecida de Oliveira - 

OAB:MT 16.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fárima Ramos - 

Def. Pública - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação que vinha formalmente tramitando de forma regular e que 

não avançou na coleta da prova por falta de testemunhas arroladas, 

tampouco foi possível a tentativa de composição por aparente 

desinteresse do demandado, que intimado não compareceu.

 À luz do direito indisponível do menor, analisando superficialmente o que 

há nos autos, reputo ser regular a desistência. Assim, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

 Sem custas ou honorários. Transitando em julgado, ao arquivo.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229476 Nr: 8743-48.2016.811.0004

 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: ESTRATÉGIA AUDITORIA E ASSESSORIA - EPP, Vera 

Lucia de Souza Correa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - 

OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Vistos.
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Designo nova data para audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 09 de outubro de 2018, às 15h00min (Horário oficial de 

Mato Grosso).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

principio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa de 

conciliação, saliento que, com fulcro no artigo 139, V do Código de 

Processo Civil, na mesma ocasião da audiência aprazada será 

oportunizada às parte nova tentativa de conciliação.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela parte requerida, conforme rol 

de fls.113.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 52501 Nr: 1633-81.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donaria da Silva Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

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

 Vistos.

Acerca da impugnação apresentada a fls.246/248, diga a exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255597 Nr: 9965-17.2017.811.0004

 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: Sidnei Juliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Aleixo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para decretar a rescisão 

da locação, com o consequente despejo da locatária, fixando prazo 

máximo de 15 dias para desocupação espontânea, bem como condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 11.629,64 (onze mil seiscentos e vinte e 

nove reais e sessenta e quatro centavos), quantia esta devidamente 

acrescida de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos incidentes a partir do inadimplemento, nos 

termos do art. 397 do Código Civil.Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o 

valor da condenação. Transitando em julgado, sem requerimento das 

partes, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263970 Nr: 15492-47.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narjara Ramos Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução ajuizado pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Narjara Ramos Lino, todos devidamente qualificados 

nos autos epígrafe.

 Alega a embargante que a execução em apenso deve ser fixada sem o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$5,896,37, 

sustentando que os cálculos apresentados não retratam o acórdão do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A fls. 12, a embargada apresentou impugnação, requerendo o não 

acolhimento dos embargos apresentados, justificando-se por serem 

puramente protelatórios.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De início, cumpre observar que o presente feito dispensa dilação 

probatória, haja vista que está suficientemente instruído para receber o 

julgamento.

O embargante pleiteia a fixação da execução definitiva sem o pagamento 

dos honorários no valor de R$5.896,37.

 Todavia, conforme se vê pela sentença proferida a fls. 104 dos autos em 

apenso- cód. 164258, o Requerido, ora embargante, fora condenado ao 

pagamento de honorários advocatícios, a época arbitrados em 

R$3.500,00.

Em sede de apelação interposta pelo embargante, a sentença proferida 

nos autos principais foi confirmada pelo Tribunal, sendo negado 

provimento ao recurso.

 Dessa maneira, os valores devidamente atualizados pela embargada em 

fase de execução de sentença, somam o montante descrito na planilha 

juntada, o que não justifica o requerimento do embargante para o não 

pagamento.

Ante o exposto, rejeito as alegações trazidas pelo autor, e com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução.

 Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso, Código 

164258.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244633 Nr: 2494-47.2017.811.0004

 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: Claudia Maria Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 31.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para 

condenar a empresa Requerida, Energisa Mato Grosso S/A, ao pagamento 

a título de danos morais à autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), 

com incidência da correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data 

do arbitramento. 32.Diante da sucumbência recíproca, os honorários serão 

suportados pelas partes no percentual de 50% para cada uma delas, os 

quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 33.Custas pela 

Requerida. 34.Após, o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.35.Expeça-se o necessário.36.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63251 Nr: 6312-90.2006.811.0004

 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: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda, Luis Carlos da Silva 

Miguez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACHOLI PRODUÇÃO COMÉRCIO, JOÃO 

CARLOS FACHOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, TADEU DE ABREU PEREIRA - OAB:11272/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA - 

OAB:112215/SP, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, Wilson 

Roberto Corral Ozores - OAB:67940/SP

 Vistos.

Considerando a manifestação apresentada pelo autor, a fls.620/630, 

intime-se o causídico da parte requerida para que apresente suas razões 

finais, nos termos do artigo 364, §2º do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 2662-93.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artemio Listoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Barbosa Ferolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Morillo Cremasco junior - OAB:600/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Morillo Cremasco Junior - OAB:600-A/MG

 VISTOS.

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

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220131 Nr: 2904-42.2016.811.0004

 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: Deluzia Santos de Sales, Ivaldo Santos de Sales

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo improcedente o pedido de revisão de benefício, 

formulado pela autora, com fundamento no art. 487, I, do. CPC. Custas pela 

justiça gratuita, condeno a requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

conforme dispõe o art. 98, §3º, do CPC. Publique-se,Registre-se 

eIntimem-se.Barra do Garças, 07 de agosto de 2018.Carlos Augusto 

Ferrari Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211212 Nr: 10204-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 11.Diante do exposto, RECONHEÇO a conexão entre as ações já citadas, 

motivo pelo qual DECLINO da competência e DETERMINO a remessa destes 

autos à 3ª Vara Cível desta Comarca, devendo ocorrer a reunião deste 

feito ao processo nº. 4129-05.2013.811.0004, Código 171418 a fim de que 

as aludidas lides sejam julgadas simultaneamente, nos termos dos arts. 55, 

58 e 59, todos do CPC/2015, visando assim evitar julgamentos 

contraditórios, bem como decisões conflitantes.12.Proceda-se a Sra. 

Gestora as baixas e anotações necessárias.13.Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças, 25 de julho de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85180 Nr: 8355-29.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Garcia Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suelene Ferreira Guimarães Parreira, Donizete 

de Jesus Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Adriano de Azevedo Araújo - OAB:MT 13.179-B, 

Paula Regina de Toledo Ribeiro - OAB:10108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADILSON LUIZ 

ESTEVES SILVA, para devolução dos autos nº 8355-29.2008.811.0004, 

Protocolo 85180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170750 Nr: 3205-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kátia Maria Matos Alencar de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG-78.069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende - OAB:84.400-MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQURIDA(S) BANCO BMG S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 517,69 (QUINHENTOS E DEZESSETE 

REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 384,96 ( TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS 

CENTAVOS), referente à custas, e R$ 132,74 ( CENTO E TRINTA E DOIS 

REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), referente a taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

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, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196902 Nr: 1769-29.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt, Fabiano Dall Agnol, Camastra Comercio 

Administração e Participações Ltda, Daniela Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BIO BRAZILIAN 

ITALIAN OIL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 479,35 

(QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO 

CENTAVOS), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 303,21 ( TREZENTOS E TRÊS 

REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), referente à custas, e R$ 176,14 

(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 110,19 (CENTO E DEZ REAIS E 

DEZENOVE CENTAVOS) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 44 de 492



Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

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, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 2726-59.2017.811.0004

 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: FSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO NUNES FILHO 

- OAB:41618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos.

Trata-se de ação que vinha tramitando até o presente momento de forma 

regular, tendo as partes, maiores e capazes, chegado ao acordo 

vislumbrado nos autos, à fls. 92. O acordo é legal e razoável, contando 

com a chancela do órgão ministerial, à fls. 99, HOMOLOGO para efeitos 

legais. Nos termos do art. 487, III, b, do CPC, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito.

 Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 42.

Intimem-se as partes acerca da decisão homologatória. Transitando em 

julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de costume.

Registra-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nada mais a constar, encerro o presente termo.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251329 Nr: 7220-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Gonçalves da Silva Junior, Ludmyla Gomes 

Ferreira de Abreu, Antonio Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeneci Vicente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número do Processo nº 7220-64.2017.811.0004 – Código nº 251329

Data e horário: quinta-feira, 23 de agosto de 2018, às 13h00min

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Carlos Augusto Ferrari

Requerente(s): Leonardo Gonçalves da Silva Junior

 Ludmyla Gomes Ferreira de Abreu

Representante: Antonio Donizete da Silva

Requerido(a): Jeneci Vicente Silva

Advogados: Sidnei Rodrigues de Lima

 Tulio Mortoza Lacerda

 Luiz da Cunha

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Tentada novamente a autocomposição, as partes 

entabularam o seguinte acordo: os requerentes pagarão à demandada o 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o dia da desocupação do imóvel 

que deverá ocorrer nos próximos dez dias, na conta poupança da Caixa 

Econômica Federal, Agência 1308, Conta 00000593-1, Operação 013. O 

valor acima destina-se a custear a mudança da requerida (duzentos reais) 

e dois meses de algueis (quatrocentos reais + quatrocentos reais). As 

partes colocam fim na presente ação e dão quitação recíproca a respeito 

do que há nos autos. Cada parte arcará com honorários de seu advogado. 

Sem outras custas. Expirado o prazo de 10 dias, a demandada fica ciente 

de que os autores poderão imediatamente requerer a execução com a 

retirada forçada do imóvel. Estipulam cláusula penal de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) para o caso de não pagamento do valor mencionado acima. As 

partes renunciam ao prazo recursal.

DELIBERAÇÃO

Vistos.

Trata-se de ação que vinha tramitando até o presente momento de forma 

regular, tendo as partes, maiores e capazes, chegado ao acordo acima. O 

acordo é legal e razoável, de modo que o CHANCELO homologando para 

efeitos legais. Nos termos do art. 487, III, b, do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito.

 Os presentes saem intimados. Transitando em julgado, ao arquivo.

Registra-se. Publique-se. Cumpra-se.

Nada mais a constar, encerro o presente termo com a assinatura dos 

presentes.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

Advogado(s):

 Requerente(s):

 Requerido(a):

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153879 Nr: 5335-25.2011.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Walter Barbosa Ferolla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artemio Listoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Morillo Cremasco Junior - OAB:600-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do embargante, excluindo da 

execução a quantidade de 100 reses. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.Sem 

condenação em custas processuais. Condeno o embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), pela simplicidade da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, inciso 

I e III do CPC.Remetam-se cópias da presente decisão ao feito em 

apenso.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178274 Nr: 133-62.2014.811.0004

 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: Itamar Pérola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, Ford 

Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

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

OAB:Oab/SP 138.436, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Vistos.

Ante a intimação infrutífera do perito nomeado anteriormente, necessário 

se faz a intimação de outro profissional capacitado que atenda aos 

quesitos já apresentados pelas partes, razão pela qual nomeio perito o Sr. 

JOÃO AUGUSTO BRESSANELLI, e-mail: joaobressanelli@gmail.com, com 

endereço situado à Rua da Colina, nº 25, Jardim costa do sol, Cuiabá-MT, 

o qual servirá independentemente de compromisso.

 Com o acompanhamento dos quesitos já apresentados pelas partes a fls. 

94 e 96/97, intime-se o expert da nomeação feita, o qual deverá 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a proposta de honorários, nos 

termos do artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil.

 Devidamente apresentada a proposta, digam as partes no prazo comum 

de 05 (cinco) dias, com as observações já constantes na decisão de fls. 

93.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242792 Nr: 1262-97.2017.811.0004

 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: Vale da Serra Comércio de Combústiveis e Lubrificantes 

Ltda, Aldo Roberto Rezende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com fulcro no artigo supracitado, e na decisão de 

demanda repetitiva, SUSPENDO o processo ora debatido, arquivando-se o 

mesmo.Sem custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se 

provisoriamente.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174359 Nr: 7732-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Iracy Alves Gouveia, Rosana Borges 

Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Francisco Décio Barbosa Araújo - 

OAB:4.219-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para atualizar o valor do crédito e 

requerer o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209743 Nr: 9408-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Alves de Sousa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº. 209743

1. Da análise da prisão

Às fls. 125/127, a Defesa do acusado Edson Alves de Sousa postula a 

revogação de sua prisão preventiva aduzindo os seguintes argumentos: 

1) ausência de motivos para a subsistência da cautela de urgência, pois o 

réu informou endereço, correspondente a “Rua Passaro Preto, Qd. 38, LT. 

2, Liberdade, Cidade de Rio Verde – GO, telefone:(66)996364109”, bem 

como já foi condenado nestes autos em regime aberto à pena de 02 (dois) 

anos, de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que a prisão é medida 

mais grave que a aplicável no delito.

Em fls.129/130, o Ministério Público manifestou pelo deferimento do pedido 

de fls.125/127, ante a mudança da situação fática.

Ao compulsar os autos, detecta-se que a prisão do acusado foi motivada 

em razão de não ter ele sido encontrado em sua residência para intimação 

da sentença, descumprindo a medida cautelar fixada em decisão de 

fl.52-v.

A existência de fato novo autoriza a reanálise da conveniência da prisão 

cautelar, uma vez que o réu Edson Alves de Sousa, preso 

provisoriamente em Mineiros-GO, informou endereço em fls.125/127, na 

cidade de Rio Verde-GO.

Diante deste novel quadro apresentado e comprovado nos autos, bem 

como ante o término da instrução criminal, reputo como procedente o pleito 

defensivo de fls. 125/127, e revogo a prisão preventiva do acusado, nos 

termos do art. 316, do Código de Processo Penal.

 2. Dispositivo

a) Acolho o pedido de fls. 125/127, pelo que revogo a prisão preventiva, 

do réu Edson Alves de Sousa, e determino a expedição de alvará de 

soltura com cláusula se por al.

 b) Expeça-se carta precatória, para a Comarca de Mineiros-GO, com a 

finalidade de cumprimento de alvará de soltura;

 c) Arquive-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 22.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170177 Nr: 2475-80.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 1. Relatório

 Trata de Ação Penal distribuída em desfavor do réu João Celso Pires Lira, 

nascido em 24.01.1949, filho de José Lira e de Anadina Pires Lira.

 Em sentença de fls.204/210, declarou-se extinta a pretensão punitiva 

quanto ao artigo 303, caput, Lei 9.503/97, nos termos do art. 109, V, CP, 

c/c art. 107, IV, CP, e houve condenação do denunciado João Celso Pires 

Lira, como incurso nas sansões do art. 302, caput, da Lei 9503/97, 

aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, 

substituída por prestação pecuniária, consistente em pagamento no 

montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em benefício da 

esposa da vítima Natabe Dias Nascimento e filhas (fl.27); bem como 

substituída, nos termos do art. 44, $2º, CP, a pena privativa de liberdade 

por restritiva de direito na modalidade de comparecimento mensal em juízo, 

durante o comparecimento da pena; suspensão da habilitação para dirigir 

veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses; com direito de recorrer 

em liberdade.

 Em sede de intimação da sentença, não consta a devida intimação do teor 

da sentença, por ausência de expedição de mandado de intimação.

A defesa do réu interpôs recurso de apelação no prazo legal e 

requereu-se que o presente recurso seja recebido e remetido ao Eg. 

Tribunal de Justiça. (fl. 211)

2. Dispositivo

a) Intime-se o réu pessoalmente (fl. 187) do teor da sentença;

b) Intime-se, por DJe, a defesa constituída do réu para apresentar as 

razões recursais de apelação.

c) Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões 

recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 171742 Nr: 4541-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Sousa da Purificação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hidalgo Fonseca Parreira - 

OAB:18936/O, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 1. Relatório

 Trata de Ação Penal distribuída em desfavor do réu Francisco Sousa da 

Purificação, nascido em 05.06.1978, filho de Manoel Joaquim da 

Purificação e Maria Madalena da Purificação.

 Em sentença de fls.129/135, condenou-se o denunciado Francisco Souza 

da Purificação, com incurso nas sansões do art. 171, §2º, I, CP, à pena 

corpórea de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial 

aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em 

prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo e interdição 

temporária de direito na modalidade de comparecimento mensalidade e, 

ainda, a pena de multa no montante de 15 (quinze) dias-multas na razão 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo o dia multa, pagamento a título 

de reparação patrimonial a vítima Maria do Carmo Santos de Oliveira, no 

importe de R$ 4.200,00(quatro mil e duzentos reais); com direito do réu 

recorrer em liberdade e gratuidade (Lei 1.060/50).

Em sede de intimação da sentença através do mandado de intimação de 

fls. 136/139 e diligência devidamente concluída de acordo a certidão do 

oficial de justiça em fl. 145/146.

Certifico que, em cumprimento ao mandado de INTIMAÇÃO, expedido pelo 

MM: Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Garças-MT, extraído dos autos de Ação Penal nº 4541-33.2013.811.0004, 

Código 171742, Carga 176840, em que figuram como polo ativo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e polo passivo 

FRANCISCO SOUSA DA PURIFICAÇÃO, com as diligências e 

procedimentos legais, dirigi-me na Rua XV de Novembro nº 1382, Centro e 

procedi à INTIMAÇÃO do réu FRANCISCO SOUSA DA PURIFICAÇÃO, de 

todo o teor do mandado e ficando bem ciente, recebeu a contrafé, cópia, 

exarou a sua assinatura me todas vias do mandado, conforme se vê nota 

de recebimento. Certifico ainda que, INDAGUEI ao acusado se pretendia 

recorrer da Sentença, ESTE declarou que SIM, conforme TERMO DE 

APELAÇÃO em anexo. O referido é verdade e dou fé. Barra do Garças 

–MT, 07 de Junho e 2018. _________________ Ugo Mariano de Souza. 

Oficial de Justiça

2. Dispositivo

a) Intime-se por DJe, a defesa constituída do réu para apresentar as 

razões recursais de apelação.

 b) Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões 

recursais.

c) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276915 Nr: 5360-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 CERTIDÃO

Conforme a 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. 55.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276915 Nr: 5360-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 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.: 160009 Nr: 409-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim, José Coelho 

de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 21.08.2018, às 16hrs40min (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 Leonardo Bonfim. 

Aberta a audiência. Presente o réu Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim. 

Realizada a oitiva das testemunhas Maria Fernanda Leme Ferrari Sena e 

Adão Carlos Sousa Lima. O Ministério Público manifesta por vistas para 

localizar as testemunhas faltantes. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Vistas ao 

Ministério Público para localizar o endereço das testemunhas ausentes. 2. 

Ante edital de citação de fl. 106, declaro suspensos o processo e o prazo 

prescricional em relação a José Coelho de Almeida, até 22.08.2030.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 177522 Nr: 11762-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Gregorio Barbosa, Wanir Gregório 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 177522

Em 23.08.2018, às 13hrs02min (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 Leonardo Bonfim. 

Aberta a audiência. Consignada a presença do estagiário de direito Carlos 

Henrique de Oliveira. Presentes os réus. Realizado os interrogatórios dos 

réus. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requer a parcial 

procedência da denúncia, condenando o réu Vanildo Gregorio Barbosa, 

absolvendo porém Wanir Gregório Barbosa. Após, o MM. Juiz, sentenciou: 

“1. Absolvo o réu Wanir Gregório Barbosa, reconhecendo a atipicidade de 

sua conduta, que buscou evitar dano maior no âmbito domêstico. 2. 

Condeno o réu Vanildo Gregório , nos termos da denúncia, à pena de 02 

(dois) anos com regime inicial aberto. 3.Substituo a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito, atinente ao comparecimento 

bimestral por dois anos no Núcleo da Polícia Militar de Paredão – MT. 4. Por 

não haver recurso, operando-se de imediato o trânsito em julgado, sai o 

reeducando Vanildo Gregorio Barbosa intimado a dar cumprimento a 

condição imposta. 5. Arquivem-se os presentes autos. 6. Expeça-se guia 

de execução penal.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175588 Nr: 9316-91.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Rodrigues Leonel Junior, Maurilio de 

Almeida Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.08.2018, às 13hrs45min (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 Leonardo Bonfim. 

Aberta a audiência. Ausentes os réus. Realizada a oitiva da testemunha 

Wesley Rege Batista. O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha 
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Divino Dias dos Santos. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Expeça-se 

precatória para o interrogatório e intimação do réu Maurilio de Almeida 

Nunes. 2. Decreto a revelia do réu Itamar Rodrigues Leonel Junior. 3. 

Designo oitiva do PM Divino Dias dos Santos, para o dia 03.12.2018, às 

14hrs.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176964 Nr: 11086-22.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.08.2018, às 13hrs45min (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 Leonardo Bonfim. 

Aberta a audiência. Consignada a presença do estagiário de direito 

Marcos Tulio de Resende. Ausente o réu. Realizada a oitiva da testemunha 

Alberto Cavalcante Rufino. O Ministério Público insiste na oitiva da 

testemunha Luciano Pedro de Brito. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Declaro 

a revelia do réu ante de certidão de fl. 78. 2. Designo audiência pra oitiva 

da testemunha Luciano Pedro de Brito para o dia 03.12.2018, às 16hrs.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170287 Nr: 2611-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Oliveira do Carmo, André de Oliveira, 

Albertina Lourdes de Oliveira Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130

 Em 23.08.2018, às 14hrs12min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, a Advogada Tayná Maria de Sousa Santos 

(OAB/MT- 16.065) e o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim. Aberta a 

audiência. Consignada a presença dos estagiários de direito Marcos Tulio 

de Resende e Warllan Pereira da Silva. Ausente o réu Aldair Oliveira do 

Carmo. Realizada a oitiva das testemunhas Heliomar Cardoso dos Santos. 

O Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas PM Welison Ferreira 

Lopes e Demilson de Paula Rodrigues, desistindo das testemunhas 

Jeferson Alaidon da Silva e Leonardo Cardoso dos Santos. Após, o MM. 

Juiz, decidiu: “1. Declaro a revelia do réu Aldair Oliveira do Carmo, vez que 

devidamente intimado em fl. 192. 2. Homologo a desistência das 

testemunhas Jeferson Alaidon da Silva e Leonardo Cardoso dos Santos. 

3. Designo audiência para oitiva das testemunhas Welison Ferreira Lopes 

e Demilson de Paula Rodrigues, para o dia 03.12.2018, às 17hrs, devendo 

as testemunhas serem requisitadas. 4. Saem os réus André de Oliveira e 

Albertina Lourdes de Oliveira Almeida devidamente intimados.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 175974 Nr: 9831-29.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Dantas Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanisse Monteiro Campos - 

OAB:21827

 Em 23.08.2018, às 14hrs35min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e a Advogada Vanisse Monteiro Campos 

(OAB/MT- 21.827). Aberta a audiência. Consignada a presença dos 

estagiários de direito Marcos Tulio de Resende e Warllan Pereira da Silva. 

Presente a ré. Realizada a oitiva da testemunha Rose Emanuelle 

Nascimento Leão. O Ministério Público requer seja designada audiência 

para oitiva da testemunha Willian Pereira da Silva.Após, o MM. Juiz, 

decidiu: “1. Designo audiência para oitiva da testemunhas Willian Pereira 

da Silva, para o dia 03.12.2018, às 14hrs30min, expedindo mandado de 

intimação no mesmo endereço de fl. 154. 2. Saem defesa técnica e ré 

devidamente intimadas.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174603 Nr: 8059-31.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salmon Rodrigues Montalvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.08.2018, às 14hrs57min (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 Leonardo Bonfim. 

Aberta a audiência. Consignada a presença dos estagiários de direito 

Marcos Tulio de Resende e Warllan Pereira da Silva. Presente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Núbia Cristina Alves da Silva e Aurea 

Borges de Moraes. O Ministério Público em sede de alegações finais 

manifesta pela absolvição do réu. A Defensoria Pública acompanha o 

parecer ministerial. Após, o MM. Juiz, sentenciou: “1. Pelo princípio do 

acusatório, absolvo o réu Salmon rodrigues Montalvão, nos termos do art. 

386, inciso V, do CPP. 2. Sendo informado que as partes não irão recorrer, 

determino o arquivamento imediato dos autos.” 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.: 276862 Nr: 5318-42.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0, Raizza Adrielly Ferreira da Silva - OAB:20660/O MT

 Vistos em correição.

Proceda-se com a regularização dos novos causídicos, às fls. 176/177, 

no sistema eletrônico e capa dos autos, bem como a exclusão do 

causídico anterior ante sua renúncia.

 Em prosseguimento, RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pela 

Defesa.

 Intime-se a defesa do réu para apresentar as razões recursais pelo 

prazo legal.

Após, apresentadas as razões recursais, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões.

 Posteriormente, voltem-me os autos conclusos para análise e deliberação, 

nos termos do artigo 589 do CPP.

 Intimem-se.

 Barra do Garças/MT, 22 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-16.2013.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIRLEIA BATISTA DE PAULO (EXECUTADO)

 

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 foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, 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. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, 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, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012602-67.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDERSON ADIEL POSTAL (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAIRSON COSTA E SILVA (EXECUTADO)

 

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 foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, 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. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 
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O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, 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, 28 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001937-43.2017.811.0004 Pólo ativo: MURILO HUMBERTO 

ALVES LEONEL Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

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. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 259986 Nr: 12904-67.2017.811.0004

 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): Nathaly Pereira Martins, Ketila Mota Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA MISTA

 T.C.O n°: 12904-67/2017 (Código 259986)

Vistos.

1. Trata-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor das autoras e também vítimas, Nathaly Pereira Martins e Ketila 

Mota Martins visando apurar a eventual prática do crime de lesão corporal, 

tipificado no artigo 129 do Código Penal e em desfavor de Nathaly Pereira 

Martins, da contravenção penal de pertubação da tranquilidade, capitulado 

no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, fatos ocorridos em 

11.08.2017.

2. Inicialmente, no que concerne à contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade, o Parquet manifestou pelo arquivamento dos autos em face 

da conduta da autora do fato não encerrar os elementos do delito in casu.

3. A priori, cabe tecer de forma simplória, que as provas são os meios, 

pelo qual, o magistrado forma sua convicção e profere seu entendimento 

acerca de determinado fato posto a sua apreciação. Nessa esteira, 

impende destacar, que no âmbito da processualística penal a matéria 

probatória ganha ainda mais uma conotação de maior amplitude, haja vista 

que para o tolhimento do jus libertatis do indivíduo é extramente importante 

e imprescindível à existência de provas robustas no bojo da instrução 

criminal apontando a materialidade e a autoria do delito, no entanto, não 

existindo provas ou sendo essas frágeis – princípio in dubio pro reo –, as 

medidas imperiosas que se aplicam vão desde a absolvição do agente no 

caso de lide penal já deflagrada ou não extinguindo-se por conseguinte a 

punibilidade deste a vista do fato sub-judice até mesmo ao mero 

arquivamento dos autos.

4. Portanto, neste caso, compulsando o feito em voga, não há se falar no 

reconhecimento da extinção da punibilidade, mesmo porque, nem a lide 

penal foi constituída, tratando-se assim a questão posta, de singelo 

arquivamento dos autos.

 5. Isto posto, por absoluta ausência de provas no caderno investigativo 

em discussão, e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos II 

c/c o IV, do Diploma Processual Penal jungido do art. 92, da Lei 

9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, 

DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos em relação à 

contravenção penal de perturbação da tranquilidade, devendo a 

Secretaria do Juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o que 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão, 

inclusive no que toca ao arquivamento em si, observando-se o disposto no 

indigesto art. 18 do CPP.

6. Noutra banda, no que tange ao crime de lesão corporal, o fato típico 

narrado amolda-se, em tese, a delito cuja apuração se promove por meio 

de ação penal pública condicionada à representação, o qual apresenta 

como uma das causas de extinção da punibilidade a renúncia do direito de 

representação pelo ofendido, consoante dicção do Enunciado 117 do 

FONAJE, razão pela qual acolho a cota ministerial acostada às folhas 43 e 

44 dos autos, DECLARANDO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 

da Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice de Ketila Mota 

Martins, vez que Nathaly Pereira Martins não foi localizada em seu 

endereço para ser intimada para a audiência, fato que importa em renúncia 
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tácita, não implicando este decisum em obstáculo à propositura de 

eventual ação civil com espeque no evento em apreço (art. 67, II, do CPP).

7. Por fim, conforme ressai dos autos, ainda no que toca ao crime de lesão 

corporal, a vítima Ketila Mota Martins manifestou expressamente o desejo 

de se retratar da representação outrora ofertada (fls.42) contra a 

pretensa autora do delito em testilha, razão pela qual acolho a cota 

ministerial acostada às folhas 43 e 44 dos autos, DECLARANDO, com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em obstáculo 

à propositura de eventual ação civil com espeque no evento em apreço 

(art. 67, II, do CPP).

8. Intime-se o Ministério Público.

 9. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995.

10. Expeça-se o necessário.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 04 de julho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000525-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. D. O. (REQUERENTE)

M. A. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. C. (REQUERIDO)

 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso 3ª Promotoria de Justiça Cível 

d e  C á c e r e s 

____________________________________________________________

______________ Autos: 1000525-37.2018.8.11.0006 - PJE - Primeira Vara 

Cível Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c.c Partilha de Bens, Oferecimento de Alimentos e Regulamentação de 

Guarda Requerente: Willian Deluqui de Oliveira Requerida: Luana Roberta 

Rodrigues dos Santos Representante Legal Requerida: Luziene Aparecida 

Carlos Manifestação do Ministério Público Meritíssima Juíza, Tendo em 

vista as informações de id. n.º 12496503, informando que as partes 

reataram o relacionamento, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

por sua agente signatária, requer a intimação da parte autora para que 

requeira o que entender de direito. Cáceres - MT, 06 de abril de 2018. 

Taiana Castrillon Dionello Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003896-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

DOMINGAS CHAVES TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE CHAVES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003896-09.2018.8.11.0006 REQUERENTE: DOMINGAS CHAVES 

TAVARES RIBEIRO REQUERIDO: MARILENE CHAVES RIBEIRO Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos 

documentos carreados à inicial o termo definitivo de curatela de Marilene 

Chaves Ribeiro. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos o documento 

supramencionado, sob pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 21 de agosto de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 235198 Nr: 4666-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSF, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que foi expedido mandado de citação para os requeridos: 

Atanazio Coluna da Silva e Gregoria de Souza França, sendo feita citação 

da requerida: Gregoria de Souza França conforme se vê as fls. 34, em 

relação ao requerido Atanazio Coluna da Silva não foi ecitado (fls. 41), às 

fls. 37/39 foi apresentada contestação pelo Municipio de Cáceres-MT. 

Certifico ainda que foi oficiado ao CAPSI para acompanhamento familiar e 

estudo psicossocial do adolescente, mas até esta data não foi enviado a 

esta secretaria nenhum relatorio referente ao acompanhamento do 

adolescente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 213062 Nr: 1649-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP, GVDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao Ministério 

Público como determinado na decisão de fls. 54 bem como para manifestar 

sobre a certidão de fls. 67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145315 Nr: 3369-84.2012.811.0006

 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: GPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo autor às fls. 254/255 e redesigno a 

audiência de instrução para o dia 11/10/2018, às 13h30min, para a oitiva 

da testemunha José Miguel Soares, bem como das testemunhas arroladas 

pelo autor às fls. 14, nos endereços ora trazidos (fl. 255).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92834 Nr: 7944-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F, SSOADS, SSOADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT, 

Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 131, bem como forneça os 

documentos requeridos pelo juízo de Nova Xavantina, informando-lhe, 

ainda, o novo endereço do executado constante do termo de acordo dos 

autos em apenso, para fins de cumprimento da missiva.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161923 Nr: 9707-40.2013.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F, SSOADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por F. G. S. A., 

representado por sua genitora Sherly Suzane Oliveira Aguiar da Silva em 

desfavor de Francisco Pereira dos Santos, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Conforme se depreende dos autos às fls. 83/84v, a parte autora informa 

que as partes fizeram acordo e o Executado realizou o adimplemento do 

débito alimentar.

Deste modo a extinção do presente feito por cumprimento da obrigação 

alimentar é medida que se impõe.

Com efeito, preceituam o art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita; 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil, por consequência REVOGO a prisão civil decretada nestes 

autos.

Ad cautelam, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento do 

mandado de prisão expedido em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136808 Nr: 6048-91.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFM, RFM, SFM, DMS, GRDS, KFMDC, HFM, NFM, LFM, 

MEFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFM, MOMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Rubens Ferreira Mendes e 

outros, em face do falecimento de Lidio Ferreira Mendes e Maria Onessima 

Martins Mendes.

Compulsando detidamente os autos verifica-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, contudo, quedou-se silente, consoante certidão 

de fls. 94 e, com isso, foi destituído do encargo de inventariante, às fls. 

95/96.

Ainda, não foi possível localizar o novo inventariante para intimação, 

conforme certificado às fls. 99, razão pela qual foi intimado o causídico 

dos requerentes para dar andamento ao feito, vindo este, às fls. 101/102, 

informar que não sabe informar o paradeiro daqueles e que não mais 

compareceram ao seu escritório para tratar sobre o processo e quitar 

suas obrigações financeiras.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

ante o evidente abandono da causa.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais, haja 

vista tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (fls. 46/47).

Após o trânsito em julgado, certifiquem-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197985 Nr: 2254-86.2016.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS, RGKS, MCK, RKS, LKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898

 Vistos, etc.

Proceda-se Sra. Gestora com a juntada de cópia da ata de audiência dos 

autos de nº 190010 a este feito.

Em seguida, dê-se vista a Defensoria Pública para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, à conclusão.

Às providencias.

Cumpra se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141778 Nr: 11528-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - 

OAB:4.210/MT

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO – PARTE REQUERIDA

IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR

 Certifico que a parte requerida apesar de devidamente intimada, na 

pessoa do seu Advogado deixou transcorrer o prazo legal, para 

manifestar nos autos acerca dos valores bloqueados via sistema 

BACENJUD.

Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190654 Nr: 8682-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente intimada 

(fls. 107), deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da 

dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni
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Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96243 Nr: 1307-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça (fls. 116), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146917 Nr: 5181-64.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALIANE GOMES DE SOUZA-ME, FABIANE 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR

 Certifico que a parte requerida apesar de devidamente citada/intimada 

(fls. 127), deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento da 

dívida.

Com efeito impulsiono os autos, para intimar a parte autora, na pessoa do 

seu Advogado, com a finalidade de que promova o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174574 Nr: 9659-47.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA, CARMEM NUNES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195797 Nr: 909-85.2016.811.0006

 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: ESPOLIO DE JULIANO DE SOUZA MARCHESI, JOÃO 

VICTOR DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO DE ARRUDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferido o seguinte despacho:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARA-SE encerrada a 

instrução.

2. Permaneçam os autos CONCLUSOS para sentença.

 3. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133060 Nr: 1887-38.2011.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 1231-28.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL CORDEIRO BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:7711 MT

 Código: 31291

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que houve um enorme lapso 

temporal entre as primeiras tentativas de penhora nas contas bancárias 

da parte executada (fls. 237/248 e fls. 252/253), sendo essas realizadas 

por esse juízo ainda no ano de 2009 e o novo pedido de penhora pedido 

pelo exequente (fl. 308), justificando assim a realização de nova diligência 

para realização da penhora online via sistema BACENJUD.

 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 fls. 92/93, 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 
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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.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 186750 Nr: 6220-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAUSTO BABILÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

de seus Advogados, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promovam o andamento do feito, pleiteando o que entenderem de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 8379-80.2010.811.0006

 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): M. VARGAS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, este Juízo DEFERE o pedido para que seja realizado o 

“arresto prévio” pelo sistema "BACENJUD" até o valor da execução (fl. 

144-verso) 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 – Após, CONCLUSOS para demais deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Cáceres/MT, 16 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193123 Nr: 10230-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA GARCIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 193123

 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 fls. 92/93, 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.

Cáceres/MT, 17 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155363 Nr: 2877-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEI RAMOS DA SILVA, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

EFETUAR PAGAMENTO DA DÍVIDA

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da dívida, sob pena de incidência de multa de 10 % e arbitramento de 

honorários, no mesmo patamar.

 Felipe N. Mattioni

 Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 6679-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSJL, EN, GRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Código n. 80096

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por 

SUPERMERCADO SÃO JORGE LTDA, ALIYAHU NINIO e GRACIELA 

REGIANI NINIO em face de FABIO FARIA DE FAVARE, ambos qualificados 

na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento, 

certidão de fl. 484.

Consoante certidão de fl. 486, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 20640 Nr: 1624-21.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO STEFANI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEMAR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando condicionada a 

execução à mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 12 

da lei nº 1.060/50.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as anotações e baixas de estilo.Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184414 Nr: 4900-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: F. H. GRAMULHA & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Autos n. 4900-06.2015.811.0006 (Código: 184414)SENTENÇAI – 

RelatórioTrata-se de ação revisional com pedido de tutela antecipada 

cumulada com indenização por danos morais ajuizada por F.H. 

GRAMULHA & CIA. LTDA-EPP em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, na qual 

pleiteia a readequação de fatura de energia elétrica que veio muito acima 

da média, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de 

indenização por danos morais pela ameaça de corte no fornecimento de 

energia elétrica e pelo envio do nome da parte autora aos órgãos de 

proteção ao crédito(...) III - Dispositivo:Posto isso, este Juízo confirma a 

liminar concedida às fls. 51/56 ACOLHE a pretensão deduzida pela parte 

autora, razão por que JULGA PROCEDENTE o pedido inicial, 

para:a)Determinar que a fatura referente ao mês de maio de 2015 seja 

readequadas ao valor corresponde à média anual de consumo do 

autor.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais), 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 

arbitramento.CONDENA-SE, ainda, a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162190 Nr: 9974-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DE ALMEIDA, JOAO 

FRANCISCO DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente intimada 

(fls. 52/52-v), deixou transcorrer o prazo legal para efetuar o pagamento 

da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 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.: 137830 Nr: 7225-90.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGUIDA MARIA PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, 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.Após o trânsito em 

julgado e cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as 

anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 20 

de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 56398 Nr: 3016-54.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA BENEVIDES GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE 

EDUCAÇÃO(FACULDADE DE IV MARCOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA 

FABRINI - OAB:6896/MT, Leopoldo de Moraes Godinho Júnior - 

OAB:13.565

 Código n. 56398DECISÃOTrata-se de objeção de pré-executividade 

apresentada pela executada EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO em sede 

de execução de título extrajudicial ajuizada por ALESSANDRA BENEVIDES 

GOMES DA SILVA, todos qualificados no encarte processual. (...)1 – Forte 

nas razões acima, este Juízo ACOLHE a alegação de nulidade da penhora 

realizada, tendo como objeto os recursos destinados à educação 

descritos à fl. 1641, tendo em vista a comprovação da incidência da regra 

prevista no art. 833, IX do Código de Processo Civil, devendo ser 

desconstituído o ato constritivo, procedendo-se a devolução imediata à 

executada/excipiente. Para isso, COMUNIQUE-SE o juízo deprecado da 

presente decisão, expedindo-se o necessário.2 – Em seguida, INTIME-SE a 

exequente/excepta para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o 

cálculo atualizado do débito e manifestando o que entender de direito 

visando à satisfação do débito, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de arquivamento da presente demanda executiva. 3 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189925 Nr: 8233-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO GONÇALVES PEREIRA-ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente 

intimada, na pessoa do seu Advogado (fls. 85), deixou transcorrer o 

prazo legal para efetuar o pagamento da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163973 Nr: 1200-56.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.969-B/MT, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT-8973/B

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente 

intimada, na pessoa do seu Advogado (fls. 210), deixou transcorrer o 

prazo legal para efetuar o pagamento da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 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.: 179830 Nr: 2161-60.2015.811.0006

 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: SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457 OAB/MT, TATIANE CORBELINO LACCCAL DA 

SILVA - OAB:9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada 

por SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA em face da SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados nos 

autos.Em decisão de fl. 81, foi determinada a intimação do autor para 

emendar a inicial acostando prova do requerimento administrativo com a 

negativa da indenização pleiteada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo. Devidamente intimada, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo para manifestação, certidão de fl. 84. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial.(...) Fundamenta-se e Decide-se.Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do 

Código de Processo Civil .Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código 

de Processo Civil. CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, 

razão pela qual o condeno ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, ficando 

condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

estilo,Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150668 Nr: 9443-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA TIGRE LTDA-ME, JEAN PAULO 

CARNEIRO, ROSANA NEVES DE CASTRO CARNEIRO

 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:

 Código: 150668

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido para consulta de endereço da parte requerida 

via BACENJUD na forma solicitada.

Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir apenas quando houver demonstração pela 

parte interessada de que foram realizadas todas as buscas possíveis 

quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 A citação pessoal é regra, enquanto que a ficta somente será possível 

quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte.

2 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS para apreciações.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138960 Nr: 8505-96.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS - OAB:16709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Código n. 138960

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por CARLOS 

ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO em face de PEDRO PAULO MARQUES 

GARCIA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

autora para apresentação da planilha atualizada do débito, bem como 

manifestação sobre o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de arquivamento do processo, decisão de fl. 99.

Consoante certidão de fl. 115, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132350 Nr: 1100-09.2011.811.0006
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 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIZA BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO MESQUITA DE SOUZA E SILVA, 

PÉRICLES CORREA CARDOSO, MÁRIO LOMBARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 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 10 (dez) dias, se manistar nos autos e informar se foram 

cumpridos os cancelamentos de averbações, procuração, 

substalecimento e escritura de compra e venda nos cartórios 

extrajudiciais, conforme determinado na sentença de fls. 138/141, sob 

pena de arquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193311 Nr: 10353-79.2015.811.0006

 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: RONIELTON HURTADO ALBUQUERQUE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMEIRE DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:19226, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 193311 SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório ajuizada por RONIELTON HURTADO ALBUQUERQUE LEITE em 

face da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, 

ambos qualificados nos autos. Em despacho de fl. 73, foi determinada a 

intimação do autor para emendar a inicial acostando cópia legível da prova 

do requerimento administrativo com a negativa da indenização pleiteada, 

bem como a advogada da parte subscrevesse a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo para manifestação, 

certidão de fl. 75. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

essencial.Fundamenta-se e Decide-se. (...) Ante o exposto, INDEFERE-SE 

a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do Código de Processo 

Civil .Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, sem a resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. 

CONCEDE-SE ao autor os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual o 

condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2°, do Código de Processo Civil, ficando condicionada a execução à 

mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações de estilo,Cáceres/MT, 21 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 197834 Nr: 2171-70.2016.811.0006

 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: ROBSON ENRIQUE LOPES MUSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código n. 197834 SENTENÇA Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório ajuizada por ROBSON ENRIQUE LOPES MUSSATO em face de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ambos 

qualificados na inicial. Com petição acostada à fl. 83, a advogada da parte 

autora requereu a suspensão do feito em razão de seu cliente se 

encontrar recolhido em presídio desta comarca. Despacho de fl. 84 

indeferiu o requerimento de suspensão e intimou o autor, na pessoa de 

sua advogada, para que informasse a este juízo estabelecimento prisional 

ao qual o mesmo se encontra recolhido, para que fosse realizada a sua 

escolta ao local da perícia médica.(...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, 

ficando condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, 

nos termos do art. 12 da lei nº 1.060/50.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.Cáceres/MT, 

21 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68736 Nr: 10811-77.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICALL-SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGAS, 

ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA G. PIOVEZAN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 Código n. 68736

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por 

SICALL-SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGAS, ARMAZENAGEM E 

LOGÍSTICA LTDA em face de EDILEUZA G. PIOVEZAN ME, ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

autora para diligenciar na busca do endereço da parte executada no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento do processo, decisão 

de fl. 96.

Consoante certidão de fl. 100, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101257 Nr: 6352-27.2010.811.0006

 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: ROGERIO DE OLIVEIRA COSTA, LUCIMAR MACHADO 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ESTANISLAU DE SOUZA, MARIA 

SILVANA DE SOUZA, MANOEL DAS GRAÇA E SOUZA, DONATILA DA 

COSTA E SOUZA, JOSÉ MARCIO DE SOUZA, DEMETRIO DE SOUZA, 

DEMETILDE LEITE DE SOUZA, TEREZINHA DE SOUZA, JOÃO CLIMACO 

LEITE DE SOUZA SOBRINHO, LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 8171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO

 Certifico que a parte requerida DEMETILDE LEITE DE SOUZA apesar de 

devidamente citada/intimada, deixou transcorrer o prazo legal para 

apresentar manifestação defensiva (fls. 236). Com efeito impulsiono os 

autos, com o fito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado, 

manifeste no feito, promovendo o andamento dos autos e pleiteando o que 

entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189576 Nr: 7997-14.2015.811.0006

 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: WANDERSON CALIL CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 189576

SENTENÇA

Trata-se de ação de usucapião proposta por WANDERSON CALIL 

CAMARGO em face de MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS, ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, conforme despacho de fl. 82 a parte 

requerente foi intimada para diligenciar na busca do endereço da parte 

requerida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

A parte exequente acostou aos autos às fls. 84/85 petição requerendo a 

dilação do prazo pelo período de 15 dias para dar andamento às 

diligências.

 Entretanto, consoante certidão de fl. 86 a parte requerente deixou 

transcorrer o prazo em mais de 3 (três) meses, não acostando aos autos 

nenhuma manifestação, deixando de promover o andamento do feito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10606 Nr: 878-27.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CAVETE IMP. EXP. PROD. AGROP. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código n. 10606

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por FIRMINO 

GOMES BARCELOS e ANTONIO CARLOS DE BARCELOS em face de 

COMERCIAL CAVETE IMP. EXP. PROD. AGROP. LTDA, ambos qualificados 

na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

exequente para sua manifestação nos autos sobre o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de arquivamento do 

processo, despacho de fl. 476.

Consoante certidão de fl. 478, devidamente intimados os exequentes 

deixaram transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que os exequentes mantiveram-se inertes, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188967 Nr: 7573-69.2015.811.0006

 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: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL-JOB TRANSPORTADORA 

VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:17.298 -A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora nos termos do art. 26, inciso II, do Código de 

Defesa do Consumidor.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 II, do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 16 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4759 Nr: 865-33.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS GATTASS, FAUSTINO NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Código n. 4759

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

face de RUBENS GATTASS e FAUSTINO NATAL, ambos qualificados na 

inicial.

 Realizados alguns atos processuais, à fl. 229 o exequente foi intimado 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento a 

respeito de acordo firmado entre as partes nas fls. 226/227.

Consoante certidão de fl. 230, devidamente intimada a parte exequente 

deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte exequente manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184366 Nr: 4857-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OSEIAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 
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despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95474 Nr: 541-86.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 113.Nesse contexto, incidiria 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.De 

conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, importante destacar 

que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca da suspensão da 

execução em caso de ausência de bens penhoráveis, consignando em 

seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se suspenderá a 

prescrição.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.Às providências necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183328 Nr: 4242-79.2015.811.0006

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SALATIEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para recolher a 

diligência para o oficial de justiça , no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA 

(GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184270 Nr: 4793-59.2015.811.0006

 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: ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE JASSEK DRUMOND - 

OAB:14315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código n. 184270

SENTENÇA

Trata-se de Ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por 

ALMEZINDA ESTER DA ROCHA VIEIRA em face de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, todos qualificados na inicial.

Realizados alguns atos processuais, diante do falecimento da parte 

requerente, conforme certidão de fl. 126, a requerente foi intimada na 

pessoa de seu advogado (fl. 131) para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção.

Intimada para dar andamento ao feito, a requerente quedou-se inerte, 

certidão de fl. 132.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

 No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.

Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96082 Nr: 1149-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A, ALEXANDRE ROMANI 

PATUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ APARECIDO DE FREITAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 96082

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por BANCO 

FINASA BMC S/A em face de LUIZ APARECIDO DE FREITAS GARCIA, 

ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, conforme certidão de fl. 128 o 

advogado da parte exequente foi intimado para manifestação nos autos 

sobre a penhora de fls. 101/103 no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que entender de direito sob pena de extinção.

Consoante certidão de fl. 130, devidamente intimado na pessoa de seu 

advogado o exequente deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua 

manifestação.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte requerente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo. O exequente permaneceu inerte, prejudicando assim o bom 

andamento da demanda.
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Diante disso, considerando que o autor não promoveu as diligências que 

lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 1231-28.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL CORDEIRO BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:7711 MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

BACENJUD NEGATIVO

 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 nos 

autos, acerca do resultado negativo da tentativa da penhora em dinheiro 

via BACENJUD (fls. 310/311), promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193123 Nr: 10230-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA GARCIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

BACENJUD NEGATIVO

 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 nos 

autos, acerca do resultado negativo da tentativa da penhora em dinheiro 

via BACENJUD (fls. 98/99-v), promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 8379-80.2010.811.0006

 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): M. VARGAS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

BACENJUD NEGATIVO

 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 nos 

autos, acerca do resultado negativo da tentativa da penhora em dinheiro 

via BACENJUD (fls. 147/148-v), promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68736 Nr: 10811-77.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICALL-SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGAS, 

ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA G. PIOVEZAN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por 

SICALL-SISTEMA INTERNACIONAL DE CARGAS, ARMAZENAGEM E 

LOGÍSTICA LTDA em face de EDILEUZA G. PIOVEZAN ME, ambos 

qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, determinou-se a intimação da parte 

autora para diligenciar na busca do endereço da parte executada no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento do processo, decisão 

de fl. 96.

Consoante certidão de fl. 100, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação.

 1 – Desta forma, considerando que a parte autora manteve-se inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153520 Nr: 823-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 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, para fins de eventual expedição 

de Alvará Eletrônico os dados bancários da titularidade de seu cliente ou 

do causídico constituído desde que tenha poderes para receber e dar 

quitação quanto ao objeto da demanda.

 Felipe Nicolli Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5369 Nr: 395-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT

 Trata-se de ação de recuperação judicial ajuizada sob a égide do 

Decreto-Lei 7.661/1945, onde a sentença de fls. 459/464 declarou a 

abertura de falência.

Considerando a informação do síndico à fl. 606 e documentos às fls. 

607/628, foi determinada em decisão de fl. 631 a expedição de edital para 

intimação da sentença e abriu-se vista ao Ministério Público para que se 

manifestasse acerca de tais informações.

O edital de intimação da sentença foi publicado à fl. 632.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, nos termos do artigo 75 do 

Decreto-Lei 7.661/1945 opinou pela publicação de editais para a 

manifestação de possíveis interessados (fl. 633).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

 1 – EXPEÇAM-SE editais com o prazo de 10 (dez) dias para os 

interessados requererem o que de direito, nos termos da cota Ministerial 

disposta à fl. 633, bem como o disposto no artigo 75 do Decreto Lei 

7.661/1945.

2 – No prazo acima estipulado, um ou mais credores podem requerer o 

prosseguimento da falência, obrigando-se a entrar com a quantia 

necessária às despesas, a qual será considerada encargo da massa nos 

termos do §1º do artigo 75.

3 – Se no prazo de 10 (dez) dias os credores nada requererem, o síndico, 

dentro do prazo de 8 (oito) dias, promoverá a venda dos bens porventura 

arrecadados e apresentará o seu relatório, nos termos do §2º do artigo 

75.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5376 Nr: 398-20.1998.811.0006

 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: PRATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5375 Nr: 341-02.1998.811.0006

 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: NUTRISUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5370 Nr: 507-34.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMA DISMATAL-DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - 

OAB:1127 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5372 Nr: 399-05.1998.811.0006

 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: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO GUARESCHI - 

OAB:MT/5.417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 
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habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5451 Nr: 90-81.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5378 Nr: 397-35.1998.811.0006

 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: ODINER GONÇALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5373 Nr: 83-89.1998.811.0006

 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: BIAL ALGODOEIRA E INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

LEOMIR LIDIO LUVIZON - OAB:3.505 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 1700-45.2002.811.0006

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 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.: 20745 Nr: 1700-45.2002.811.0006

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 
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bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5375 Nr: 341-02.1998.811.0006

 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: NUTRISUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5376 Nr: 398-20.1998.811.0006

 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: PRATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 INTIMAÇÃO

 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 das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 1700-45.2002.811.0006

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA. - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5451 Nr: 90-81.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ THEODORO 

GOMES - OAB:2853-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5378 Nr: 397-35.1998.811.0006

 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: ODINER GONÇALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5376 Nr: 398-20.1998.811.0006

 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: PRATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.
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3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5375 Nr: 341-02.1998.811.0006

 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: NUTRISUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LADISLAU RAMOS - OAB:603, 

LUCIANA DE CASTRO RAMOS - OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5373 Nr: 83-89.1998.811.0006

 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: BIAL ALGODOEIRA E INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

LEOMIR LIDIO LUVIZON - OAB:3.505 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5372 Nr: 399-05.1998.811.0006

 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: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO GUARESCHI - 

OAB:MT/5.417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5370 Nr: 507-34.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMA DISMATAL-DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DOS SANTOS 

ALVARES FERREIRA - OAB:5260, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - 

OAB:1127 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

1 – Tendo em vista que o presente processo demanda estudos mais 

aprofundados, dada sua complexidade, resta inviabilizada a apreciação 

das questões pendentes durante o período correicional.

Dessa forma, com espeque no artigo 21, V da CNGC , DETERMINA-SE seja 

o feito separado, identificado e posteriormente incluído no plano de 

trabalho para decisão em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias.

2 – Voltem CONCLUSOS após o encerramento da correição.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160776 Nr: 8591-96.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA APARECIDA CEBALHO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOBRAL FERNANDES, 

BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A atacando a decisão de fls. 352/353, sob o 

argumento de que referido decisum restou contraditório no que toca à 

perícia técnica designada, uma vez que o perito nomeado atua em área 

diversa daquela que a autora alega apresentar sequelas graves.

(...).Fundamenta-se e decide-se.Sem delongas, é cediço que ocorre 

contradição quando os termos de um ato judicial se mostram inconciliáveis, 

como, por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo. Ou seja, 

quando os seus termos são contraditórios entre si.Pela análise das razões 

recursais, de rigor o provimento do recurso de embargos de 

declaração.Isso porque nota-se clara ocorrência de contradição.Afinal, a 

decisão atacada nomeou como perito um profissional de área diversa 

daquela que a autora alega ter sofrido sequelas. Em que pese a narração 

da autora em sede de inicial sobre o acidente de trânsito ter-lhe causado 

fraturas no tronco e membros e traumatismo crâneo-encefálico, afirma 

que padece de “disfunção neurológica grave”, sendo esta a causa 

determinante para sua alegada invalidez.Logo, tais vícios deverão ser 

prontamente supridos.1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ 

PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos à fl. 355 para o fim de 

sanar o vício apontado pela parte embargante, com supedâneo no art. 

1.022 do Código de Processo Civil. 2 – Por conseguinte, este Juízo 

RETIFICA parte da decisão de fls. 352/353, passando o item 1 conter o 

seguinte conteúdo:[...] DEFERE a realização de prova pericial e, em 

observância ao que determina o § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA como 

perito o médico Dr. Helio Borba Moratelli (CRM-MT 1276 - NEUROLOGIA - 

RQE Nº: 2519 - NEUROCIRURGIA - RQE Nº: 489), podendo ser encontrado 

na Rua Bela Vista, n. 37, Poção, Cuiabá/MT, telefone: (65) 99982-4306 e 

(65) 98144-3517, e-mail: braindoctor@hotmail.com, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

4 2 2  d o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l ) . 3  – I N T I M E M - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65846 Nr: 3284-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA CRUZ NUNES, CLEONILDA 

CRUZ NUNES GODINHO, CLEOMENDES CRUZ NUNES, CLEONICIA CRUZ 

NUNES DE FARIA, CLEMENTES CRUZ NUNES, CLAUDIA CRUZ NUNES 

HARTMANN, CLAUDIO CRUZ NUNES, CLEUSA CRUZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400, MARCELA PROFETA RIBEIRO - OAB:7290/MT

 Autos n. 3284-74.2007.811.0006 (Código 65846)

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução ajuizados por MAPFRE VERA CRUZ 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em face de ESPÓLIO DE ELZA CRUZ NUNES e 

os sucessores CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO, CLAUDIA CRUZ, 

CLEOMENDES CRUZ NUNES, CLEMENTESCRUZ NUNES, CLEONICIA CRUZ 

NUNES DE FARIA, CLEUSA CRUZ NUNES E CLÁUDIO CRUZ NUNES, 

ambos qualificados nos autos.

Sem delongas, considerando que foi proferida sentença homologatória de 

acordo nos Autos da Execução n. 2382-58.2006.811.0006 (Código 

54740), que tramita em apenso aos vertentes autos, aliado ao despacho 

de fl. 245, publicado dia 04/05/2018 (fl. 246), sem manifestação do 

embargante, resta evidente a perda superveniente do objeto da presente 

demanda, ficando configurada a carência de ação por falta de interesse 

processual.

 Diante disso, este Juízo DECLARA EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

Após o transitado em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

 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: SONIA ELISABETE ERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 Autos n. 2393-38.2016.811.0006 (Código: 198219)SENTENÇAI – 

RelatórioTrata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por SONIA 

ELISABETE ERBAS em face de NATALICIO XAVIER DE AQUINO e 

ALEXANDRE SHIRAISHI, ambos qualificados no processo. Alega a parte 

autora que adquiriu duas glebas de terras localizadas nesta comarca, 

constituídas pelas matrículas 9.199 e 4.386, ambas com registro no 

cartório de imóveis de Cáceres. Afirma que após adquiri-las passou a 

explora-las com a criação de animais e outra parte arrendou para seu 

filho.Sustenta que adquiriu do segundo demandado tais glebas em 

12/05/2013, que passou a ser proprietária dos imóveis, mas que deseja 

regularizar sua aquisição com o competente registro, mas que, por não 

conseguir contato com o demandado, ajuíza a presente demanda.Junta 

documentos às fls. 12/32.(...). III – Dispositivo Forte em tais razões, este 

Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de deferir a 

adjudicação compulsória dos imóveis registrados nas matrículas de 

número 9.199 (com descrição nas fls. 16/17) e 4.386 (com descrição na 

matrícula à fl. 18), valendo esta sentença como título para registro no CRI 

desta Comarca após o transito em julgado, com espeque no art. 16, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 58/1937.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENAM-SE os réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. Por fim, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta 

decisão, PROCEDA-SE o arquivamento do processo com as baixas e 

anotações necessárias. EXPEÇA-SE o necessário. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDE 

BOTELHOJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5369 Nr: 395-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:10

Notificando:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Código n. 5369

DECISÃO

Trata-se de ação de recuperação judicial ajuizada sob a égide do 

Decreto-Lei 7.661/1945, onde a sentença de fls. 459/464 declarou a 

abertura de falência.

Considerando a informação do síndico à fl. 606 e documentos às fls. 

607/628, foi determinada em decisão de fl. 631 a expedição de edital para 

intimação da sentença e abriu-se vista ao Ministério Público para que se 

manifestasse acerca de tais informações.

O edital de intimação da sentença foi publicado à fl. 632.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, nos termos do artigo 75 do 

Decreto-Lei 7.661/1945 opinou pela publicação de editais para a 

manifestação de possíveis interessados (fl. 633).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

 1 – EXPEÇAM-SE editais com o prazo de 10 (dez) dias para os 

interessados requererem o que de direito, nos termos da cota Ministerial 

disposta à fl. 633, bem como o disposto no artigo 75 do Decreto Lei 

7.661/1945.

2 – No prazo acima estipulado, um ou mais credores podem requerer o 

prosseguimento da falência, obrigando-se a entrar com a quantia 

necessária às despesas, a qual será considerada encargo da massa nos 

termos do §1º do artigo 75.

3 – Se no prazo de 10 (dez) dias os credores nada requererem, o síndico, 

dentro do prazo de 8 (oito) dias, promoverá a venda dos bens porventura 

arrecadados e apresentará o seu relatório, nos termos do §2º do artigo 

75.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142637 Nr: 444-18.2012.811.0006

 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): ELENIR SONIA DA SILVA -ME, ELENIR SONIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 (...)1 - Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade oposta por ELENIR SONIA DA SILVA às fls. 190/206, 

tão somente para afastar a incidência da taxa de abertura de contrato no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) que deverá ser restituída na forma 

simples, autorizada a compensação, devidamente corrigido até o dia do 
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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 

desembolso.2 – Certificada a preclusão, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito requerendo 

diligências úteis ao deslinde deste, sob pena de arquivamento.3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194801 Nr: 401-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G OURIVES ME, ANTONIO GARCIA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 (...)1 - Ante o exposto, este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade oposta por A. G OURIVES ME às fls. 66/128, tão 

somente para readequar a taxa de juros anual de 37,35% para a taxa 

média aplicada à época 13,95% ao ano.2 – Certificada a preclusão, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo diligências úteis ao deslinde 

deste, sob pena de arquivamento.3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 21 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164485 Nr: 1641-37.2014.811.0006

 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: FRANCIANE APARECIDA CARVALHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG 79.757, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A 

MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora na inicial.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 (art. 85, §2º do CPC), contudo, condenação essa suspensa por 

força do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que 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, 22 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 154610 Nr: 2049-62.2013.811.0006

 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: EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 (...)Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial.CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, 

condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, 

DECLARA-SE EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e 

cumpridas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as anotações e 

baixas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 22 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 221802 Nr: 8379-36.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

335/362).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que a parte apelada, 

na pessoa de seu Advogado, no prazo legal, apresente contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 226805 Nr: 12016-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 Código: 226805

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 259.

2 – Após, CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 3073-38.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HIGINO DE CAMPOS, JOSÉ OTÁVIO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13899, KÉZIA BARBOSA DA SILVA - OAB:13899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Código: 65560

DESPACHO

1 – CUMPRA-SE o item 2 da decisão de fl. 416.

2 – Após, com fundamento no princípio da não surpresa, expressamente 

extraído dos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, bem como com 

supedâneo na garantia do devido processo legal, INTIMEM-SE as partes, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito da 

documentação acostada às fls. 418/440.

3 – Em seguida, retornem os autos CONCLUSOS.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 66 de 492



Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 233370 Nr: 3337-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA CRUZ, GISELE DO ESPÍRITO 

SANTO, TOMAZ MARTINHO DA CRUZ, LIBERATO DE MORAES, 

CRISTIANO VIANA DE MORAES, SEBASTIÃO PEDRO FILOMENA, ELEM 

ROCHA DE OLIVEIRA, ROSAINE ANTONIO SANTANA DA COSTA E SILVA, 

IVONE SILVA DO PRADO, ALCINDO VOLMIR KERKHOFF, MOACIR 

PAULINO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 233370DECISÃO1 – De início, no que toca ao pleito de justiça 

gratuita, o embargante devidamente intimado por meio de seu advogado 

para demonstrar os pressupostos para a concessão do benefício (fl.250), 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Tal decisão foi 

publicada no Diário n. 10274 no dia 14/06/2018. No prazo concedido, parte 

autora não se manifestou a respeito. De forma intempestiva, em 

06/08/2018, a parte autora se manifestou às fls. 435/458.(...)Verifica-se 

que a parte ré não colacionou nenhum documento que demonstrasse sua 

real necessidade ao deferimento do benefício, mesmo após ser 

devidamente intimada para tal feito, deixando transcorrer o prazo sem 

apresentar manifestação. E, intempestivamente, se limitou a apresentar 

cópia de carteiras de trabalho e declarações de hipossuficiência, que não 

provam, de forma inequívoca, a hipossuficiência pleiteada.Destaca-se que 

o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada.Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto:1 – INDEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil.2 – INTIME-SE a parte ré para regularização do pagamento das custas 

e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias.3 – Após, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo. 4 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 178466 Nr: 1308-51.2015.811.0006

 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: APARECIDA DE MORAES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HOINASKI, MARIA DE LOURDES 

BONALTO HOINASKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA - OAB:

 Nos termos do art. 203 § 4.º impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora por meio do seu advogado legalmente constituído para que se 

manifeste quando ao Registro do imóvel, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 14430 Nr: 437-12.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL D'OESTE COM. TRANSP. E IMPORT. E 

EXPORT. LTDA, ZULMIRA ZEFERINI DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para manifestarem-se nos autos acerca da 

avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 76975 Nr: 3655-04.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.R.LIMA JUNIOR ME, MARIA DAS DORES 

PEREIRA, EUGENIO ROBERTO LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791, 

RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 Vistos etc.

 Aguarde-se a realização do leilão designado, salvo a hipótese de decisão 

que disponha de modo diverso nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88469 Nr: 3958-81.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO - 

OAB:235393, MARIA HELENA GURGEL PRADO - OAB:75401/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635, 

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 (Cento e cinco 

reais), visando o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148324 Nr: 6800-29.2012.811.0006

 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): DANIEL GARCIA DE LIMA, ALZIRA LOPES 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem as partes sobre a manifestação do Leiloeiro de fls. 223. Em 

relação aos Executados, expeça-se carta de intimação.

Deixo para analisar o pedido de fls. 216 após a realização do leilão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 4159-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: RONEY LEITE MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 ... Com efeito, atento aos postulador mencionados nas razões acima, bem 

como no julgamento colacionado oriundo do STJ, hei por bem limitar a 

incidência da multa diária fixada na sentença ao período de 30 (trinta) dias, 

mantendo-se o seu valor diário. Portanto, a multa diária liquidada resulta 

em R$ 3.000,00 (três mil) reais. É como decido! Ante o exposto, acolho 

parcialmente as razões contidas na manifestação de fls. 418/421 a fim de 

LIMITAR A INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA fixada anteriormente AO 

PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. Intimem-se. Decorrido o prazo para o 

agravo, deverá o credor apresentar cálculo atualizado da dívida, devendo 

observar a presente decisão, bem como a totalidade dos valores 

descontados indevidamente em sua folha de pagamento observando os 

parâmetros de atualização inseridos na sentença. Deverá ainda 

apresentar os dados bancários para a expedição do alvará. Concomitante, 

deverá o réu apresentar também seus dados bancários, a fim de que 

eventual quantia remanescente vinculada ao processo após a satisfação 

integral da dívida pendente, lhe seja restituída. Após, retorne concluso 

para a análise de eventuais requerimentos e se for o caso, extinguir a 

execução e expedir os alvarás.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162466 Nr: 10256-50.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA, DONIZETE SILVA 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de AVALIAÇÃO a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 5264-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12.172/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161469 Nr: 9267-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADOR DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO 

DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA LEOCADIO DE OLIVEIRA, VANUZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (Trinta e cinco) 

reais, visando o cumprimento do Mandado de Intimação a ser 

oportunamente expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58275 Nr: 4621-35.2006.811.0006

 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: MARIA APARECIDA ESTACIO PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Joseli Silva Giron Barbosa - OAB:102409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO DA 

SILVA - OAB:18.725-0

 Isto posto, postergo a análise deste pedido o qual só será analisado 

mediante a comprovação de buscas extrajudiciais.Sem prejuízo passo a 

analisar o pedido de BACENJUD dado ao lapso de tempo desde o ultimo 

bloqueio.No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que 

visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de [.........] 

Ademais nesta oportunidade esclareça ainda o Exequente:- Quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. - quanto o interesse em ser 

determinada a averbação da indisponibilidade de bens móveis e imóveis 

dos Executados no Centro Nacional de Indisponibilidade de bens – 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.- Sobre a diligencia perante o Cartório de Registro de Imóveis 

para localização de imóveis passíveis de penhora.- E/ou para que indique 

todas as outras medidas que entender pertinentes.Manifestando favorável 

sobre os intens 1 e 2, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário 

para cumprimento pelo sistema Serajud e CNIB. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148500 Nr: 6998-66.2012.811.0006

 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: HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ... Ademais, a compreensão do Juízo é no sentido de que não se deve 

exigir do Embargado o ajuizamento de ação própria (monitória) para fins de 

ver reconhecido o seu crédito, quanto tal pode ser reconhecido 

incidentalmente neste feito, na medida em que o Embargante possui 

pretensão líquida à ser demandada por meio do cumprimento de sentença. 

Logo, a existência de crédito em favor do Embargado decorrente da 

alienação do veículo à terceiro (objeto de busca e apreensão) deve ser 

objeto de análise nestes mesmos autos, mormente para fins de 

amortização do saldo devedor. No mais, não se verifica óbice à resolução 

da questão em testilha neste feito (sendo desnecessária a determinação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 68 de 492



que assim o faça nos autos em apenso), pois a amortização do valor 

apurado na alienação do veículo à terceiro constitui desdobramento 

decorrente da lei (Dec. 911/69) e do contrato celebrado entre as partes, 

cuja busca e apreensão foi levada à efeito neste processo. Logo se a 

busca e apreensão do bem não foi suficiente para a liquidação plena do 

saldo devedor, subsidiaria o direito do Credor em executar a diferença 

nestes autos, com a dedução obtida do proveito da alienação do mesmo 

veículo que servirá para amortizar o saldo devedor. Já as obrigações 

discutidas nos autos em apenso decorrem exclusivamente do título judicial, 

ainda que o mesmo seja resultado da análise do contrato de financiamento 

(causa de pedir em ambos os processos). ... Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. No mais, deverá o 

Embargante/Autor providenciar a dedução em seus registros do valor 

obtido com a venda do veículo. Manifeste a parte Devedora quanto o 

interesse na liquidação das obrigações, e o efetivo interesse em honrar e 

quitar eventual saldo devedor, em 15 dias. Como o Credor não demonstrou 

interesse no prosseguimento, para o caso do Devedor não manifestar 

expressamente, arquive-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166821 Nr: 3721-71.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELSON MENDES DA SILVA, 

LUCIANA BRASILINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:8.922-A MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:120.394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 O exequente almeja que incida em desfavor do devedor a penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

executado até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá ser realizada a intimação da 

representante do espólio pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em 

que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias para que requeira o que entender pertinente para satisfação da 

dívida, sem prejuízo do exercício do direito de defesa do executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 143901 Nr: 1829-98.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): MARLON CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de penhora em dinheiro. Com a juntada do resultado, 

intime a parte Exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

Reoportunizo à credora comprovar que diligenciou em busca de bens 

passíveis à penhora, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

 Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 141964 Nr: 11732-94.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIAZADO PCG- BRASIL MULTICARTEIRA("FUNDO")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHRISTIAN KENZO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expeça-se o necessário para averbação desta ação nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo sistema SerasaJud.

À fl.116 o exequente almeja que incida em desfavor do devedor a penhora 

online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros da executada, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° 

do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do 

CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo comprovar que diligenciou em busca de bens passíveis de 

penhora do executado.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103225 Nr: 8323-47.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALIANINHA IND.DE MAQUINAS DE SORVETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, MARTA LUIZA DE 

MATOS PALMIERE - OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI ARANOVICH - 

OAB:71.405, MARLOIVA SAMPAIO - OAB:31008

 ... Ademais, a penhora de crédito equivale, de certo modo, à penhora em 

dinheiro, preferencia absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Não obstante, o art. 139, inciso IV do CPC, 

garante a possibilidade de se levar à efeito medidas atípicas para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive aquelas que tenham 

por objeto prestação pecuniária. Sendo assim, com fulcro no art. 835, XIII e 

139, inciso IV, ambos do CPC, defiro o pedido de fls. 275/277 para que 

seja penhorado o crédito pertencente à executada Italianinha Indústria de 

Máquinas de Sorvete junto às administradoras de cartões, até o limite do 

valor de R$83.494,99 (oitenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro 

reais e noventa e nove centavos). Expeça-se carta precatória para 

proceder a penhora de crédito da Executada e demais integrantes do 

mesmo grupo econômico - descrito no pedido de fls. 277 junto às 

operadoras REDECARD S.A, PAGSEGURO INTERNET S.A, e CIELO S.A, já 
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existentes e futuros, até o limite do saldo devedor no importe de 

R$83.494,99 (oitenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e 

noventa e nove centavos), conforme última atualização da dívida (fl. 278), 

devendo depositar os valores em Juízo em conta vinculada a estes autos. 

Defiro, ainda, a indisponibilidade de recursos financeiros da devedora até 

o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo 

Civil. ... Postergo à análise do pedido de quebra do sigilo fiscal após o 

cumprimento das diligências supra, para o caso de restar infrutífera. No 

prazo de 15 dias manifeste a parte Credora quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC, bem como averbação de indisponibilidade de 

bens móveis e imóveis da Executada no Centro Nacional de 

I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

 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: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT

 ... Diante da possibilidade exposta, e já tendo assentado no início desta 

decisão a necessidade de revisão da multa diária inicialmente fixada e já 

demonstrada a desproporcionalidade dos valores atuais à título de multa 

cominatória, este Juízo entende como razoável e proporcional a redução 

tanto do valor diário da multa de R$5.000,00 reais, para R$ 500,00 

(quinhentos reais), como da periodicidade, esta limitada a 30 (trinta) dias. 

Por fim, ressalto que não há que se limitar a multa cominatória ao baixo 

valor da obrigação de ressarcimento de valores também imposta na 

sentença conforme pretende o devedor à luz do art. 412/CC, eis que 

referida disposição alude-se a matéria eminentemente contratual e além 

disto, o valor daquela condenação (pouco menos que Mil reais) não seria 

suficiente à impor a necessária coerção almejada por meio da multa 

cominatória. É a posição do Juízo! Salvo a hipótese de eventual 

obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que legitima o uso 

de Embargos de Declaração, eventual irresignação deverá ser manejada 

por meio de recurso próprio. Ante o exposto, nas razões e fundamentos já 

expostos, notadamente nos termos do art. 567, §1°, I do Código de 

Processo Civil, PROMOVO a redução da multa diária nos seguintes termos: 

- Valor diário: R$ 500,00 (quinhentos reais); - Periodicidade: Limitada a 30 

(trinta) dias. Sobre o valor deverá incidir juros de mora (1% a.m) com 

termo inicial no trânsito em julgado (14/04/2016) e correção monetária 

(INPC) com termo inicial a partir do 11° dia após o trânsito em julgado 

(considerado marco inicial do descumprimento) . Intimem-se as partes. 

Decorrido o prazo para o agravo, intime-se o credor para apresentar o 

cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166009 Nr: 3060-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILEY PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA ME, CLEBERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 (setenta ) reais, 

visando o cumprimento do Mandado de INTIMAÇÃO a ser oportunamente 

expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148852 Nr: 7410-94.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DA SILVA 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:

 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 para efetuar a intimação da parte exequente 

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

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), nos moldes da decisão 

prolatada às fls. 101/101-v e documentos de fls. 102/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155246 Nr: 2746-83.2013.811.0006

 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: JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 (Cento e cinco 

reais), visando o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7285 Nr: 919-96.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - ME, 

MANOEL DE ARRUDA SILVA, MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODIN DA SILVA CIRALLI - 

OAB:2.551

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 140,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167305 Nr: 4101-94.2014.811.0006

 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: EDMILSON GUIA LEITE, ELSON ALVES DE ABREU, 

MILTON RODRIGUES PAIVA, EZIO DA SILVA LEAL, EMANOEL MIRANDA 
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PINTO, OSWALDO DE ARRUDA BRITO, ROGER RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 

198 folhas (volume único) e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO os Requerentes, via DJE/MT, através de seus advogados, 

para que no prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156174 Nr: 3791-25.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE LUZIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE CÁCERES - 

MTJUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL156174 §!0^k¨EDITAL DE 

CITAÇÃOPROCESSO DE EXECUÇÃO FISCALPRAZO: 20 DIASAUTOS N.º 

3791-25.2013.811.0006 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHOEXEQUENTE(S): 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSOEXECUTADO(A, S): 

SIRLENE LUZIA DE OLIVEIRACITANDO(A, S): Executados(as): Sirlene 

Luzia de Oliveira, Cpf: 95741259120, Rg: 1444137-3 SP MT Filiação: 

Gersino Pedro de Oliveira e Cleusa Bento da Silva Oliveira, data de 

nascimento: 13/12/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, casado(a), 

estudante,DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014VALOR DO 

DÉBITO: R$ 2.032,00FINALIDADE: 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, bem como INTIMAÇÃO da parte executada acerca das 

RESTRIÇÕES realizadas via BACENJUD E RENAJUD (fls. 32 e 34).RESUMO 

DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda 

Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 20132332, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa 

de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária,, digitei. Cáceres - MT, 22 de agosto 

de 2018.Julienne de Melo Kill AguirreGestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJSEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua 

das Maravilhas Bairro: CavalhadaCidade: Cáceres-MT Cep:78200000Fone: 

(65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 10332-50.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

83835 §!)GD¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10332-50.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

CITANDO(A, S): Executados(as): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA, CPF: 

17114837100, RG: 288736 SSP MT Filiação: Balbino Candido da Silva e 

Maria Fermina da Silva, data de nascimento: 14/06/1957, brasileiro(a), 

casado(a), téc. eletronica, Endereço: Pref Humberto Garcia

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.391,07

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 223/2008, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 22 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 202546 Nr: 4994-17.2016.811.0006

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS, JOSÉ ROBSON DE 

FIGUEIREDO, ZENO TAVARES, GILMAR CAMPOS SILVA, WENDEL 

SOARES SODRÉ, MARCELO ROSÁRIO FERREIRA MARTINS, LAURO 

COLETA SANTIAGO, JOÃO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aíssa Karin Gehring - OAB:0, 

Carlos Emílio Bianchi Neto - OAB:0, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O, CARLOS FREDERICK SILVA INOZ DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES 

NAVARRO - OAB:6.606/MT, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT", FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG, José 

Krominski - OAB:10896, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598, LUCAS OLIVEIRA BERNADINO SILVA - OAB:, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190, NILZA ANDREIA BENTO DE OLIVEIRA - OAB:, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5490

 Pelo presente e amparada pelo art. 152, inciso VI, intimo os Requeridos, 

através de seus advogados, via DJE/MT, para que fiquem cientes de que 

foi designada audiência instrutória de oitiva da testemunha Irineu Jacinto 

de S. Silva para ocorrer na sede do juízo deprecado de Cuiabá (Vara 

Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular - autos 

24269-07.2017.811.0041) para ocorrer em 07 de novembro de 2018, às 

13 horas. Em ato contínuo, conduzo os autos em carga primeiramente à 

Procuradoria do Estado de Mato Grosso e, após, ao Ministério Público 

Estadual igualmente para ciência do referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 203918 Nr: 5869-84.2016.811.0006
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 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – FUNDAÇÃO DA UNIVERSADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cer t i f i co  que  o  mov imen to  "Com Reso lução  do 

Mérito->Concessão->Segurança", de 29/01/2018, foi disponibilizado no 

DJE nº 10191, de 01/02/2018 e publicado no dia 02/02/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: LUIZ JOSE 

FERREIRA - OAB:8212, representando o polo ativo. Nos termos do artigo 

152, inciso VI do CPC, CERTIFICO que TRANSITOU EM JULGADO a 

sentença de fls. 102/107. Em ato contínuo, INTIMO O IMPETRANTE para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 131935 Nr: 629-90.2011.811.0006

 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: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Antonio Alvares - 

OAB:3.432

 Com a juntada de novos documentos - fls. 114/115, antes de proferir 

despacho saneador, oportunizo as partes manifestarem, em quinze dias.

Ainda, nos termos do art. 10 do CPC, ante a a existência de ação civil 

pública tramitando perante este juízo, com declinação da competência da 

Justiça Federal - autos com código nº 137807 e concomitante, inquério 

civil no âmbito do Ministério Público Federal (fls. 99), tendo por objeto os 

mesmos fatos desta lide, esclareça a parte Autora quanto o interesse no 

prosseguimento destes autos, no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18353 Nr: 2896-84.2001.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE SAUDE SANTA LÚCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ausente declinação para atuação no feito, devolvo estes autos para a 4ª 

Vara sem proferir despacho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 398-10.2004.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Ante a notícia de quitação da dívida, manifestem as partes nos termos do 

art. 10 do CPC, quanto a perda do objeto destes autos, em cinco dias e 

quanto a repercussão da sucumbência, para o caso de extinção.

Sugere-se as partes tratativas para definir consenso sobre o critério de 

extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134007 Nr: 2961-30.2011.811.0006

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, LUIZ AUGUSTO 

GARCIA SALES, LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, ALEXANDRE 

ALMADA FLAUSINO, FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA, ERITON AQUILES 

SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT, LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - OAB:3623, 

MAURÍCIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493, NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Conforme delineado no despacho de fls. 451 a origem dos recursos que 

originou a presente lide é proveniente de recursos da União.

Assim, nos termos do art. 5º, § 2º da Lei 7.347/85 intime a União para 

manifestar quanto o interesse na lide e, e concomitante, habilitação como 

litisconsortes de qualquer das partes. Conste prazo de 20 dias para 

resposta.

Instrua a intimação com cópia digitalizada das fls. 170/263.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 41794 Nr: 457-61.2005.811.0006

 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, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUSTIN JOSÉ JACOB BRASILEIRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SLHESSARENKO JÚNIOR 

(Promotor de Justiça) - OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES - OAB:, PROMOTORIA DE JUSTIÇA - OAB:, SAULO DA 

SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Reitere o envio da carta de fls. 1277 dado o lapso temporal sem que o AR 

sequer tenha sido juntado.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 214812 Nr: 2892-85.2017.811.0006

 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): ILCIELE CATARINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, julgo extinta a 

punibilidade de ILCIELE CATARINA DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, referente a suposta prática dos crimes descritos nos arts. 139 e 

140 do Código Penal, com fulcro nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos 

do Código Penal e art. 38, do Código de Processo Penal.Com relação ao 

delito tipificado no art. 147 do Código Penal, designo o dia 05 de fevereiro, 

às 14h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

determinando à Sra. Gestora Judicial as medidas necessárias à efetiva 

realização do ato.Cite-se a denunciada, cientificando-a de que deverá 

comparecer ao ato com suas testemunhas ou apresentar requerimento 

para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua realização (§1.º do 

art. 78 da Lei n.º 9.099/95).Indefiro o pedido de fls. 37/38, tendo em vista o 

art. 1.373, II, da CNGC, bem como a decisão exarada pela Excelentíssima 

Senhora Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça nos autos CIA 

0124111-54.2015.8.11.0000.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 163198 Nr: 500-80.2014.811.0006
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ODAIR CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 INTIMO O ADVOGADO DO SENTENCIADO PARA QUE EM 5 DIAS 

PROMOVA A JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 64607 Nr: 2139-80.2007.811.0006

 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): MARLON BRANT PINHEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 Vistos, etc.

D e f i r o  o  p e d i d o  r e t r o  d o  o f i c i o  d e  n . º 

127/2018/DUCCACERES/SURAC/SEMA, para que a Sema proceda 

inspeção in loco na propriedade do requerido, conforme determinado às 

fls. 345, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, a juntada do relatório, vistas ao MP.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 232255 Nr: 2587-67.2018.811.0006

 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): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR DO FATO, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN, PARA QUE PROCEDA A JUNTADA DOS 

COMPROVANTES DO PAGAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS NO PRAZO 

DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO E ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AS 

PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 227023 Nr: 12191-86.2017.811.0006

 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): LUIZ FELIPE CANDIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12.384

 INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR DO FATO, PARA QUE PROCEDA A 

JUNTADA DOS COMPROVANTES DO PAGAMENTO DAS PENAS 

PECUNIÁRIAS NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA 

DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO E ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 203248 Nr: 5404-75.2016.811.0006

 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: JOANA MASSABI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS EM 

CÁCERES - MT - OAB:

 INTIMAR O ADVOGADO DA REQUERENTE, DR. MARCO ANTONIO 

CORBELINO, QUE OS AUTOS ENCONTRA-SE EM CARTÓRIO POR 10(DEZ) 

DIAS PARA A EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REQUERIDA. FINDO O PRAZO 

SERÁ REMETIDO AO ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 165501 Nr: 2565-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 INTIMAR O ADVOGADO DO DENUNCIADO, DR. JOSÉ THADEU DOS 

SANTOS MESQUTA, PARA QUE SEU CLIENTE DÊ CONTINUIDADE AO 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL, 

HAJA VISO QUE ESTÃO PENDENTES MAIS DE (05)CINCO 

COMPARECIMENTOS, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 680-24.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CASTELO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GRANJA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 INTIMAR DR. ANDRÉ CASTRILLO, QUE OS AUTOS FOI DESARQUIVADO E 

ENCONTRA-SE EM CARTÓRIO PELO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS. FINDO O 

PRAZO SERÁ REMETIDO AO ARQUIVO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 173446 Nr: 8816-82.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS WESLEY DO CARMO VILANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público Estadual em face 

de REGIS WESLEY DO CARMO VILANOVA, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, data de nascimento: 10.07.1988, natural de Cáceres/MT, filiação: 

Adão da Costa Vilanova e Maria Aparecida do Carmo Vilanova, residente 

à Rua dos Professores, n. 731, Bairro Marajoara, nesta Comarca de 

Cáceres/MT, pela prática do delito previsto no artigo 330, do Código Penal.

Consta na denúncia que na data de 17.09.2014, por volta das 09h00m, o 

denunciado desobedeceu ordem legal de funcionário público.

Consta nos autos, a Polícia Militar em rondas ostensivas pelo Bairro 

Marajoara avistaram três indivíduos parados em frente à Escola Municipal 

Professora Izabel Campos, momento em que fizeram a abordagem e o 

denunciado desobedeceu à ordem dada pelo GU PM, sendo necessário 

reforço policial e o uso de força progressiva para conduzir o denunciado 

à viatura.

Certidão de antecedentes criminais do denunciado, juntada às fls. 27.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 41/44), passou-se a oitiva da 

testemunha PM Rafael Henrique Faria Azevedo e interrogatório do 

denunciado.

Recebida a denúncia (fls. 41v), foi homologado o pedido de desistência da 

testemunha faltante, concedendo prazo para apresentação de memoriais 

finais.

Os memoriais finais do M.P. encontram-se juntados às fls. 45/49, tendo 

sido requerido que a ação penal seja julgada procedente, condenando-se 

o denunciado pela prática do delito previsto no artigo 330, do Código Penal.
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O Advogado do denunciado apresentou os memoriais finais, os quais se 

encontram juntados às fls. 50/55, pugnando para que a ação penal seja 

julgada improcedente, absolvendo o denunciado por atipicidade da 

conduta ou absolvição por ausência de lastro probatório mínimo, nos 

termos do artigo 386, III, do CPP.

 É o essencial, atendido o art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95. DECIDO.

Ao denunciado REGIS WESLEY DO CARMO VILANOVA está sendo 

imputada a prática do delito de ameaça, previsto no artigo 330 do Código 

Penal, o qual prevê verbis:

“Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:

 Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.”

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto a 

autoria, quanto a materialidade acerca da prática do delito de 

desobediência restaram devidamente comprovadas nos autos. Vejamos.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de 

ocorrência nº 2014.257546, bem como auto de resistência a prisão 

(fls.08), termo de declaração do réu (fls. 09) e das vítimas (fls. 11/12).

A autoria delitiva do denunciado é inequívoca vez que o acusado 

confessou o delito em sede policial (fls. 09) e em Juízo (fls. 43).

Consta no B.O. juntado à fl. 09, verbis: “...que sempre é abordado pela 

polícia e não gostou de ser abordado naquele momento, sendo que no 

primeiro momento ignorou a ordem policial, desobedecendo-o; que o 

policial insistiu para que cumprisse a ordem, porem esbravejou com o 

mesmo, não acatou sua ordem, isso sem necessidade, pois a sua cabeça 

estava quente; que o policial militar disse que seria conduzido para o CISC, 

momento que resistiu o ato policial (...)”.

Observa-se dos autos que a audiência de conciliação restou infrutífera 

vez que o autor do fato não preenche os requisitos para transacionar, 

tendo em vista a folha de antecedentes criminais (fl. 21).

E, durante a instrução processual, o denunciado confessou os fatos 

narrados na denúncia, bem como afirmou que perdeu a cabeça e que não 

se sentiu bem com a abordagem. (CD/R, fl.44).

Assim, a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelas provas 

carreadas aos autos, inclusive pelas declarações dos policiais, a qual em 

Juízo, coadunando com suas declarações dadas em sede policial.

Outrossim, as alegações das testemunhas são firmes e uníssonas tanto 

em sede policial, quanto em Juízo, ao afirmar que o denunciado disse “que 

palhaçada me abordar”, e que não queria obedecer à ordem policial, sendo 

necessário ter que solicitar outra guarnição para dar apoio.

Conclui-se pelas provas amealhadas aos autos que restou devidamente 

comprovada a prática do delito de desobediência, eis que não obedeceu 

ordem legal de funcionário público, o que a levou inclusive a registrar 

boletim de ocorrência, incidindo na presente ação penal.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia de fls. 05/06, para condenar 

REGIS WESLEY DO CARMO VILANOVA, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, data de nascimento: 10.07.1988, natural de Cáceres/MT, filiação: 

Adão da Costa Vilanova e Maria Aparecida do Carmo Vilanova, residente 

à Rua dos Professores, n. 731, Bairro Marajoara, nesta Comarca de 

Cáceres/MT, pela prática do delito previsto no artigo 330, do Código Penal.

 Passo assim, à dosimetria da pena.

O delito previsto no artigo 330 do Código Penal prevê pena de detenção, 

de 15 dias a seis meses, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do CP, denoto que: 

a culpabilidade do agente resta evidenciada, na medida em que, sendo 

pessoa esclarecida e capaz, tinha conhecimento da ilicitude do seu ato. 

Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu responde a outros 

processos, conforme certidão juntada às fls. 13/15. Quanto à 

personalidade ou conduta social, nada consta nos autos. Os motivos do 

crime nada consta nos autos. As circunstâncias são normais da espécie. 

As consequências inserem-se na própria tipicidade do delito. A vítima não 

deu motivação para a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) dias de 

detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa do sistema trifásico, reconheço a incidência da 

atenuante prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65, Código Penal, vez 

que o acusado confessou a prática do crime; assim como, reconheço a 

presença da circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 

61, inciso I, do Código Penal, posto que, registra PEP (código: 169556) 

sopesando-as, encontro a pena em formação em 15 (quinze) dias de 

detenção. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO 

ART. 155 CAPUT E 307 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 

DOSIMETRIA PENAL – 1. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA 

PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELADO - 2. COMPENSAÇÃO DA 

ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – RECURSO PROVIDO, EM PARCIAL 

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.De acordo com o sistema trifásico, na primeira fase dosimétrica deve-se 

fixar a pena-base no mínimo legal, se da análise das circunstâncias 

judiciais previstas no art. 59 do CP, se concluir serem todas favoráveis ao 

sentenciado.

2.Segundo a atual orientação do STJ, a atenuante da confissão 

espontânea, por ser como a agravante da reincidência, circunstância 

preponderante, quando sopesadas na segunda fase da fixação da pena, 

admite a compensação de uma pela outra.” (Ap. 83318/2015, Des. Rondon 

Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2015, 

Publicado no DJE 25/09/2015). (negritei).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e/ou de aumento de pena 

a serem consideradas, encontrando a pena em 15 (quinze) dias de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, à qual à míngua de outras causas 

modificativas, torno-a definitiva.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art.33, § 2º, “c”, do 

CP).

Desnecessária a expedição de Alvará de Soltura, uma vez que a ré 

encontra-se em liberdade.

O condenado não preenche os requisitos exigidos para a substituição da 

pena privativa de liberdade ou da suspensão da pena estabelecidos no 

artigo 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Isento o réu do pagamento de custas e despesas processuais por ser 

pobre na acepção jurídica do termo.

Após certificado o trânsito em julgado:

- lance-lhe o nome da ré no ‘Rol dos Culpados’;

- comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação, ao 

Instituto Nacional de Identificação e ao Infoseg;

- Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa ao Cartório Distribuidor e 

proceda-se à nova autuação como Processo Executivo de Pena, o qual 

tramitará neste mesmo Juízo.

P.R.I. e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 186351 Nr: 5968-88.2015.811.0006

 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): RÁDIO JORNAL DE CÁCERES LTDA, GLAUCO 

MIGUEL NINOMIYA, PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 A teor do art. 487, inc. III, alínea a, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da inicial, diante do reconhecimento jurídico do 

pedido pelo requerido Rádio Jornal de Cáceres Ltda, ratificando os termos 

da liminar deferida, à exceção dos prazos nela estipulados, para 

DETERMINAR a regularização da sinalização das antenas/torres do 

proprietário Rádio Jornal, em conformidade com a legislação 

vigente.Processo não sujeito ao reexame necessário face ao valor da 

causa, forte no art. 496 § 3.º CPC; Sem custas e sem honorários na forma 

da lei;Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175649 Nr: 10405-12.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, MAURICIO 
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DONIZETE COQUEIRO, JANAINA DE SOUZA CRUZ, ARIANE CALIXTO DOS 

SANTOS, HELENA CAMPANI DE SOUZA, DANIEL GONÇALVES DOS 

SANTOS, JOÃO HENRIQUE DA SILVA, DONIZETE DE SOUZA, SILVERIO 

VIEIRA CASTILHO, GIOVANI RODRIGUES DA SILVA, GEDENILSON DIVINO 

DA CRUZ, JOANITA CEZARIANA DE NOVAES OENNING, CLEITON CLEBER 

BRAULIO ZANATTA, GILSON FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE P. QUIDÁ - 

OAB:OAB/MT 15.376, ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - OAB:10565, 

ANDRE LUIZ CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, André Luiz Ferreira de 

Campos - OAB:18496/MT, BRUNA RAFAELA MONTEIRO SABINO - 

OAB:OAB/MT 16.082, CELIO LIMA SOBRINHO - OAB:MG-50017, 

FERNANDO GABRIEL NAMI FILHO - OAB:209.080, FERNANDO SANTOS 

SOARES - OAB:19427/MT, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707, 

MARCELO BARROSO VIARO - OAB:OAB/MT 13.290-A, PAULO 

CASTRO DA SILVA - OAB:18158, REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. ALEXANDRE PACHECO 

QUIDÁ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 206184 Nr: 7395-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN CHAIER TORTORELLI, JORDEFRAN 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. DIEGO JESUS 

APARECIDO RIBEIRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163958 Nr: 1183-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JOSÉ VILLA MORAES, IAGO JOSÉ VILLA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. FÁBIIO DE SÁ PEREIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 138107 Nr: 7555-87.2011.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP 189/2009-DPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 146163 Nr: 4352-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOAQUIM OVELAR - 

OAB:18.738/E-MT, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270, WALDUY FERNANDES - OAB:21529, WENDELL DO 

CARMO SANT'ANA - OAB:16185/DF

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. JOSÉ JOAQUIM 

OVELAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226580 Nr: 11837-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. MARCELO GERALDO 

COUTINHO ORN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227675 Nr: 12631-82.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. MARCELO GERALDO 

COUTINHO ORN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 174093 Nr: 9260-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BLUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DRª NUANE CAROLINE 

RODRIGUES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189488 Nr: 7927-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, IGOR 
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PRADO DE SOUZA, ROBSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10.838, Joney Benedito Juvenal de Almeida - 

OAB:MT0014923O, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 207006 Nr: 7986-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GRAMULHA DOSUALDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185739 Nr: 5654-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. WANTUIL FERNANDES 

JÚNIOR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 212078 Nr: 931-12.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANA MIGUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc,

Considerando que a acusada não foi intimada pessoalmente, conforme 

certidão de fls. 105, resta prejudicada a realização do ato processual. 

Redesigno para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14h00min.

Requisite-se as testemunhas policiais. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 26795 Nr: 8760-30.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLO FREITAS POLEGATO, JOSÉ CARLOS 

TEIXEIRA, CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

JUNIOR - OAB:11988/MT

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, IV, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados APOLO 

FREITAS POLEGATO, JOSE CARLOS TEIXEIRA e CARLOS ALBERTO 

MATIELLO SOBRINHO, qualificados nos autos, pela suposta prática dos 

delitos previstos no artigo 299, parágrafo único (por duas vezes) c/c art. 

300 (por duas vezes), ambos do Código Penal, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de 

interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175654 Nr: 10409-49.2014.811.0006

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Dalmas Rodrigues - 

OAB:MT0018891, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA ANA PAULA DALMÁS RODRIGUES PARA 

TOMAR CIENCIA DE QUE A ARMA, OBJETO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, 

FOI DESTRUIDA, CONFORME INFORMAÇÃO NAS CERTIDÕES A FLS. 29 E 

31.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 139074 Nr: 8636-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES CASTRO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16545

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO FABIO ALVES CASTRO MENEZES DE QUE 

NOS AUTOS SUPRA FOI DEFERIDO VISTAS, PARA NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 51923 Nr: 1243-71.2006.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSÉ LONGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 TENDO EM VISTA A PORTARIA 02/2018 GAB. 1ª VARA CRIMINAL, QUE 

INSTAUROU A CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA, EM RAZÃO DISSO, 

SOLICITO A VOSSA SAENHORIA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM 

CARTÓRIO NO PRAZO DE 48 HORAS. PARA DR. AMAURI MUNIZ RIBEIRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 51923 Nr: 1243-71.2006.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSÉ LONGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos etc,

 O presente Inquérito Policial fora instaurado através da portaria de fls. 02, 

visando apurar o delito previsto no Art. 334, do Código Penal, ocorrido 17 

de fevereiro de 2004.

 Foram realizadas diligências pela Polícia Civil, entretanto, até o presente 

momento contabilizou-se pouco mais de 14 (quatorze) anos de 

investigação, restando a mesma inexitosa.

 Oportunizada a manifestação ministerial, a i. representante do Ministério 
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Público manifestou-se pela extinção da punibilidade do indiciado, nos 

termos do Art. 107, IV do Código Penal (fls. 221).

 É o relatório. Decido.

Analisando detidamente o caderno investigatório, verifica-se que razão 

assiste ao “parquet”.

 A pena prevista para o delito previsto no art. 334 do Código Penal, é de 

reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

 No caso dos autos, verifica-se a incidência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, uma vez que já passaram mais de 08 (oito) anos de 

investigação, sem o oferecimento da denúncia.

Reza o artigo 109, “caput”, inciso IV, que a prescrição, antes de transitar 

em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do artigo 110 deste 

Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao 

crime, verificando-se em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 

02 (dois) anos e não excede a 04 (quatro).

 Tendo em vista que os fatos que ensejaram o presente caderno 

investigatório ocorreram em 17 de fevereiro de 2004, a prescrição da 

pretensão punitiva consumou-se em 16 de fevereiro de 2012, haja vista a 

inexistência de outras causas legais de interrupção, suspensão ou 

impedimento da prescrição.

 Por estas razões, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, 

inciso IV, ambos do Código Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

indiciado SILVIO JOSÉ LONGO FERREIRA, pela ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.

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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229383 Nr: 805-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado RODINEI FERREIRA DA SILVA, 

das imputações a que se sujeitou nesses autos, o que faço com 

fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Em razão 

da absolvição, e levando-se em consideração que o réu encontra-se em 

prisão domiciliar, sirva a esta sentença como ALVARÁ DE SOLTURA, para 

colocar em liberdade o denunciado RODINEI FERREIRA DA SILVA.Após o 

trânsito em julgado, feitas as anotações, comunicações e baixas de estilo, 

arquive-se.Sem custas. P.R.I.C.Cáceres, 23 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.: 234063 Nr: 3871-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 IV- extinta a punibilidade do agente. ”In casu verifica-se dos autos, que 

não se encontram presentes nenhuma das causas acima mencionadas, 

de modo a ensejar a absolvição do acusado.Ademais, nessa fase 

processual é cediço que na dúvida impera o princípio do in dubio pro 

societat, 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 19/09/2018, às 14:50 

horas, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de 

OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, 

E INTERROGATÓRIO. (art. 400 do CPP).Intime-se a todos.Requisite-se, 

caso seja necessário.Notifique-se o Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237243 Nr: 6061-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS QUINTINO DA SILVA

 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 MARCOS QUINTINO 

DA SILVA como incurso no artigo 217-A (por diversas vezes), na forma 

do art. 71, c.c art. 218-A, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

À fl.55 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 à fl.58.

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 20/09/2018, às 14 : 15 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.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 199152 Nr: 2949-40.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Autos n° 2949-40.2016.811.0006 – Cód. 199152

Visto em correição.

Augusto Rodrigues Calvario, qualificado nos autos, foi condenado por 

sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade de 01 (um) 

mês de prisão simples, pena esta que foi convertida em restritiva de 

direito.

Vieram os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

DECIDO.

Estabelece o artigo 110, caput, do Código Penal que a prescrição, depois 

de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena 

aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do mesmo diploma 

legal.

Compulsando os autos, denota-se que o condenado ainda não deu início 

ao cumprimento de sua pena, tendo a sentença juntado aos autos 

transitado em julgado em data de 16/02/2015, conforme observo da guia 

de pena de fls. 05 e v., verifico assim, que resta prescrita a pretensão 

executória estatal.

 Isso porque, a teor do disposto no inciso VI, do artigo 109, é de três anos 

o prazo prescricional de sua pena.

Portanto, houve interrupção da prescrição quando do trânsito em julgado 

da sentença condenatória para o Ministério Público, que operou-se em 

16/02/2015 - data da contagem inicial do prazo de três anos, tendo seu 

término em 16/02/2018 - lapso temporal que limitou o poder do Estado de 

executar a pena.
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Ante o exposto, e com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, 110 e 112, 

I todos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão executória 

da pena e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE contra o sentenciado 

AUGUSTO RODRIGUES CALVARIO, nestes autos.

Feitas as necessárias anotações junto aos registros da secretaria e do 

cartório distribuidor, arquive-se com as cautelas legais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 82476 Nr: 8943-30.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Verifico que a guia de pena recém juntada aos autos (fls. 730), condenou 

o reeducando em regime inicial fechado, razão pela qual deve ser 

expedido em desfavor do mesmo o competente mandado de prisão.

Assim, expeça-se mandado de prisão pelos sistemas BNMP 1.0 e 2.0, bem 

como encaminhe-se cópia dos mesmos à Autoridade Policial desta 

Comarca para as devidas providências.

Após, proceda-se a unificação das penas, bem como a elaboração de 

novo cálculo de pena.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184977 Nr: 5212-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI SANTANA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando 

cópia da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação 

do recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja 

encontrado fora de sua residência após as 22 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à 

Cadeia Pública.Intime-se o reeducando para que no prazo de 45(quarenta 

e cinco) dias, inicie o pagamento dos dias multa conforme cálculo 

fl.39.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238558 Nr: 7020-17.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO NERIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 .Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe 

foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. 

gestor.Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência 

à Defensoria Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando 

cópia da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação 

do recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja 

encontrado fora de sua residência após as 22 horas e antes das 

06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à 

Cadeia Pública.Intime-se o reeducando para que no prazo de 45(quarenta 

e cinco) dias, inicie o pagamento dos dias multa conforme cálculo 

fl.17.Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191944 Nr: 9501-55.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 1 (um) 

mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da 

sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições 

de seu regime ABERTO:

1) trabalhar durante o dia e recolhendo-se à sua residência, ante a 

inexistência de casa de albergado, a partir das 22 horas de um dia até as 

06:00 do outro;

2) Comparecer bimestralmente em Juízo e comunicar a sua ocupação;

 3) Não mudar do território da Comarca do Juízo da execução, sem prévia 

autorização deste Juízo;

 4) Não frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação;

 5) Não ingerir bebida alcoólica;

 6) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de ofender a 

integridade de outrem.

 Observa-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de a falta de autorização prévia implicar a revogação do 

benefício.

Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar o recuperando, proceder a leitura 

das obrigações a serem cumpridas em razão do regime que ora lhe foi 

concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando que a ausência de 

cumprimento das obrigações determinadas nesta data poderá acarretar na 

regressão de seu atual regime de pena. Na mesma oportunidade deverá o 

sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a cópia da presente 

decisão, que oportunamente será juntada aos autos pelo sr. gestor.

Notifique-se o i. representante do Ministério Público, e dê-se ciência à 

Defensoria Pública.

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, 

consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública.

Intime-se e Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 58/2018 - DF

O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Diamantino – 

MT – Dr. José Mauro Nagib Jorge - no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a realização da apresentação das principais alterações 

da nova versão 2.0 do Processo Judicial Eletrônico- PJE na Comarca de 

Diamantino- POLO V;

 Resolve: Art. 1º - SUSPENDER o expediente externo e determinar a 

suspensão dos prazos processuais, intimações e citações nas 1ª, 2ª e 5ª 

Varas de Diamantino, no dia 27 de agosto de 2018.

Art. 2º - DETERMINAR que os servidores permaneçam nas dependências 

do Fórum para os serviços internos;

Art. 3º - PRORROGAR os prazos processuais para o primeiro dia útil.

Publique-se, Registre-se e Cumpra – se, remetendo – se cópia a todas as 

secretarias, a OAB, ao Ministério Público, a Defensoria Pública, a 

Delegacia, a Polícia Militar e ao Egrégio Tribunal de Justiça, bem como 

divulgação no ‘site’ do Tribunal de Justiça. Diamantino, MT, 22 de agosto de 

2018.José Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 113594 Nr: 63-37.2017.811.0005
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 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomaz de Aquino do Livramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

no artigo 109 da Lei 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para determinar a restauração do registro de nascimento de Tomaz 

de Aquino do Livramento, filho de Crescencio Cornélio de Almeida e 

Dominga Patricia do Livramento, nascido em 07 de março de 1950, em 

Acorizal/MT. Por consequência, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

de restauração do assento de nascimento ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais de Acorizal/MT, observando-se os documentos de fls. 

09/10v e 48, cujas cópias deverão ser remetidas juntamente ao 

ofício.Juntada aos autos a certidão de nascimento, intime-se a parte 

requerente a comparecer na Escrivania para retirada do documento 

original, mediante cópia e certidão de entrega de documento nos autos. 

Sem honorários sucumbenciais por ser tratar de feito de jurisdição 

voluntária.Custas a cargo da parte requerente com exigibilidade suspensa 

pelo que preceitua o §3º, do art. 98, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

retirada a certidão de nascimento retificada pela requerente, arquive-se os 

a u t o s ,  p r o c e d e n d o - s e  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.Diamantino, 20 de agosto de 

2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 114096 Nr: 348-30.2017.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Venuzia Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 348-30.2017.811.0005 – Cód:. 114096

Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento do despacho de fl. 45.

Após, dê vista ao MPE.

Cumpra-se.

Diamantino, 20 de agosto de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 87893 Nr: 152-02.2013.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelito de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente através da DPE, para que esclareça, no prazo de 

10 dias, a incongruência entre a informação constante na inicial sobre sua 

paternidade e a informação constante no extrato do TRE-MT à fl. 38, uma 

vez que tal extrato aponta a pessoa de Agenor Gonçalves Pedreira como 

genitor do requerente.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil de Ipirá/BA, solicitando informações 

sobre a eventual existência de assento de nascimento de algum Manoelito 

de Jesus, nascido em 15.12.1960, encaminhando cópias do que constar 

em seus registros neste sentido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 126485 Nr: 1424-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidio Espindola de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 49.

Expeça-se ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 

Grosso do Sul requisitando cópia do prontuário civil de Lidio Espindola de 

Mello.

Sem prejuízo, intime-se a Requerente para que apresente certidão de 

nascimento de sua genitora, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16933 Nr: 541-36.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44253 Nr: 919-45.2010.811.0005

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geni Ferreira Calciolari de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Intimo a parte autora para ciência de que foi encaminhada para 

distribuição a carta precatória para citação da inventáriante atraves do 

malote digital com Código de rastreabilidade 81120183602459, devendo 

providênciar o pagamento do preparo diretamente no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 947-03.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth Garcia de Castro Leme, Louis Dreyfus 

Commodities Brasil
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil, Maria 

Elizabeth Garcia de Castro Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Daniel de Araujo Martins - OAB:OAB/SP 

249.282, Daniel Schmidt Pitta - OAB:OAB/SP 213.521, Renato Franco 

de Campos - OAB:OAB/SP 209.784

 Vistos etc.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, para a oitiva da 

testemunha do Sr. Everto Carleto.

Aportando a Carta Precatória, devidamente cumprida, intimem-se as partes 

para apresentarem razões finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13148 Nr: 1088-47.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celia Silva Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que a presente demanda encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença e, o despacho de fl. 602, deferiu o 

pedido para a inclusão da empresa Ativos S/A, no polo ativo da demanda, 

em virtude de ter adquirido os crédito do Banco do Brasil, havido em face 

da parte devedora, Srª Maria Celia Silva Vilela.

No caso, não oportunizou a intimação da parte devedora nos termos do 

art. 109, § 1º, do CPC/2015.

Ante o exposto, cancelo o despacho de fl. 602 e, 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 da parte requerida, proceda-se com alteração no 

polo ativo, para que passe a constar como parte autora Ativos S/A 

Securitização de Créditos Financeiros.

Manifestando-se a não concordância, intime-se a parte autora.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 2056-81.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Capitânio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inciso V, do NCPC, pois, o valor da causa deve 

corresponder à estimativa do valor econômico perseguido pela parte 

autora. Aplicação dos artigos 291 e 292, do mesmo ‘codex’.

 Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - 

CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO HOMEM MÉDIO – VALOR 

ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO 

PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por ausência de expressa 

disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações 

possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem entendido que ele 

deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Não 

atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir incidente de 

impugnação ao valor da causa, considera a localização da área e utiliza 

do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. O valor da 

causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela parte, que 

está em descompasso com o valor atribuído à causa.” (TJ/MT - Ap 

25637/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017).

 Ante o exposto, intime-se o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa o seu 

valor, sob pena de indeferimento da exordial, consoante estabelece o 

Parágrafo Único do art. 321, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86544 Nr: 2156-46.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 179, a parte exequente requer penhora de veículos 

junto ao Renajud, de propriedade do executado.

Da análise dos autos, verifico que não foi informado o número do Cadastro 

de Pessoas Físicas/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da devedora 

Srª Gonçalina Maria Viegas de Almeida, visto que o número assinalado na 

peça inicial não lhe pertence.

Ante o exposto, intime-se a parte exequente, para juntar aos autos o 

número do CPF/CNPJ da executada, bem como a planilha atualizada do 

débito.

Aportando as informações e os cálculos atualizados, 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.: 2598 Nr: 110-75.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Teixeira Pithan, Vitor José Domoncel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SCHEILA FILIPPIN COLVERO 

DOEDERLEIN - OAB:43.945 RS

 Vistos etc.

Proceda-se com a expropriação do bem penhorado, bem como expeça-se 

certidão conforme requerido em petitório de fls. 515/156.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para apresentar 

planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

demais pedidos da parte exequente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 2231 Nr: 155-84.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Sperafico Sementes e Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo Rezino, Eder Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 232, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 220/223). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte (fl. 228).

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo embargos, o que presume 

sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Por outro lado, verifico que a associação de advogados não tem 

procuração nos autos, sendo impossível o levantamento dos valores em 

seu favor.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Intime-se a parte autora para informar os dados bancários para possível 

levantamento dos valores.

Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 1207-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Amorim Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos o instrumento procuratório para suprir tal 

irregularidade como prevê o art. 76 CPC/2015, vez que existe juntado nos 

autos, tão somente substabelecimento de procuração.

Sanada a irregularidade, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido de levantamento dos valores.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33201 Nr: 1473-82.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itelvino Hoffamn

 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:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, ofereça(m) embargos no prazo 

legal.Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os 

autos permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de 

bloqueio requisitada perante as instituições financeiras por meio do 

sistema Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4072 Nr: 654-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hariberto Keller, Lúcia Irma Colvero Keller, 

Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Frederico Azevedo e Silva - OAB:6879 /MT, 

Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sanches. - OAB:3587, 

Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu 

Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizado pela 

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO LTDA em 

desfavor de HARIBERTO KELLER e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 1277/1278, 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. 1277/1278), 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.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44928 Nr: 1587-16.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Kroling, Flavio Kroling, Altemar 

Kroling, Eder Kroling, Marilza Aparecida Raimundo Kroling, Rosemeire 

Ortega Kroling, Fabio Kroling, Michyeli Aparecida Ferdinando Kroling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 108, 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.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27861 Nr: 1776-67.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin, Martha Fonseca Manzano 
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Trabachin ( Anuente Hipotecário ), Amália Redigolo Trabachin ( Anuente 

Hipotecário )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que o leiloeiro nomeado sugeriu a data para 

a hasta pública sem ter sido o bem penhorado e avaliado, conforme 

decisão de fls. 121/122.

Ante o exposto, CANCELO a designação das datas das hasta pública.

Adote-se a Srª Gestora as providências para cumprir a determinação de 

fls. 121/122.

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105366 Nr: 615-36.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana Krohling de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massey Ferguson Administradora de 

Consorcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Pereira - 

OAB:20276, Gilberto Saad - OAB:24956/SP, João Marcelo Guerra 

Saad - OAB:234665/SP

 Vistos etc.

Desentranhe-se o petitório de fls. 255/257 e junte nos autos executivo em 

apenso (código 102824), visto que tais pedidos referem-se a penhora 

realizada no processo principal.

Translade-se cópia da sentença e da certidão do transito em julgado e 

junte nos autos tombado sob nº 2877-90.2015.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 116382 Nr: 1493-24.2017.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Krohling de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS dos 

embargantes, e, de consequência, determino:a)EXCLUSÃO do encargo 

“Seguro Penhor”.b)EXCLUSÃO da cobrança de multa contratual do saldo 

devedor final, mantendo-se a cobrança somente em relação às parcelas 

vencidas.CONDENO o embargado ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, 

a ser devidamente atualizado, na forma do Parágrafo único, do art. 86 do 

NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as 

partes, via patronos. Transladem-se cópias desta sentença para a 

execução em apenso.P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111244 Nr: 3317-52.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o trânsito em julgado dos autos em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128819 Nr: 2413-61.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Magela Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, assine a peça vestibular, para suprir tal irregularidade como prevê o 

art. 76 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“AGRAVO (§ 1º DO ART. 557 DO CPC) EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO SENTENÇA QUE, APÓS OPORTUNIZAR A 

EMENDA, INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO APÓCRIFA 

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO DA 

CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, PARA SANAR 

MÁCULA REFERENTE À FALTA DE ASSINATURA DO ADVOGADO NA 

PETIÇÃO INICIAL PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE PODE SER REALIZADA 

PESSOALMENTE PELO PRÓPRIO PATRONO PRECEDENTES DO STJ 

DECISÃO CONFIRMADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ‘In casu’, 

o juízo concedeu à autarquia oportunidade para firmar a inicial de 

embargos à execução, transcorrendo o prazo de 40 (quarenta) dias sem 

qualquer atividade da parte. Deveras, à ausência de assinatura da inicial 

aplica-se o art. 284 e seu parágrafo do CPC e, não o art. 267, § 1º, cujo 

escopo é diverso do primeiro dispositivo afastado. 3. Negligenciando a 

autarquia embargante à determinação do juízo a quo pra que procedesse 

à regularização da petição inicial apócrifa, correta a extinção dos 

embargos à execução sem julgamento de mérito. 4. Recurso especial 

desprovido. (STJ, RECURSO ESPECIAL n. 652641; RS; 02/12/2004; 

Primeira Turma; LUIZ FUX).” (TJ/SC - AC: 195427 SC 2010.019542-7, 

Relator: Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, Terceira Câmara de Direito 

Comercial, J: 09/09/2010).

Ante o exposto, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, assine a petição inicial, sob pena de indeferimento da 

exordial.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104093 Nr: 140-80.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João da Lisboa de Santana, Neide 

Ferreira da Rocha Vitor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inferido o pedido de fl. 87, visto que o Sr. João da Lisboa de Santana é 

falecido.

Intime-se. Cumpra.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 2464-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson de Almeida Santos, Maria Josina Vaconcelos 

Santos

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

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que não foi dado o valor da causa (art. 

291 do CPC/2015), assim, determino a emenda da inicial para adoção da 

providência acima mencionada, no prazo de 10 dias, sob pena de 

indeferimento, na forma do art. 381, parágrafo único do mesmo codex.

 Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128895 Nr: 2441-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Champion Farmoquímico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Toti, Marcia Hominiuki de Matos Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sob o pálio da gratuidade.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Cite-se para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

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.

 Em seguida, 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.

Manifestem-se as partes acerca do interesse em conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82197 Nr: 890-58.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Champion Farmoquímico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SALES GUIMARÃES - 

OAB:36220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:OAB/MT 13.625-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:9724B

 Vistos etc.

Suspendo o feito em razão do incidente instaurado (desconsideração da 

personalidade jurídica – § 4º do art. 134, CPC/2015).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 4314-98.2017.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Capeletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caranna Santos Duarte - 

OAB:9.803/MT, Fábio Silva dos Santos - OAB:9473 MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES 

DE SOUZA - OAB:14690, MARCELO SALVI - OAB:40989, Nelson 

Feitosa Junior - OAB:8656

 Vistos etc.

Tendo em vista que as partes não concordaram com o valor dos 

honorários apontados pelo perito anteriormente nomeado, destituo-o do 

encargo, e nomeio em substituição o perito avaliador Sr. JUAREZ 

VARGAS, podendo ser localizada na Rua das Hortências, 120, Jardim 

Eldorado, Diamantino/MT, fones (65) 3336-1089 e 99978-5837, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

No sentido da possibilidade do magistrado destituir o perito ex offício, 

vejam a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO EX 

OFFICIO. POSSIBILIDADE.1. O perito, na condição de auxiliar da justiça, 

poderá ser substituído ex officio, a qualquer momento (...). 2. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 

70017995101, Quarta Câmara Cível, Relator: Araken de Assis, J: 

21/02/2007).

Pra efeito de honorários, fixo o valor de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), 

quantia que considero razoável e proporcional ao trabalho que o perito 

avaliador deverá realizar.

Sem prejuízo do exposto, intime-se o perito para informar, em 5 dias, se 

aceita a nomeação e os valores fixados.

Após a aceitação expressa do perito, intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para cumprir o 

determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 2774-93.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Claudio da Costa Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35736 Nr: 577-05.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso de Carvalho 

- OAB:6173, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/MT, Roberto 

Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como dar andamento no feito. Fixo 

o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129152 Nr: 2534-89.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Torres Delagdo, Suellen Eduarda Mariano 

da Silva Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:OAB/MT 18182/A

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A 

PRISÃO PREVENTIVA do indiciado OLAIR TORRES DELGADO, já 

qualificado nos autos.A presente decisão serve como MANDADO DE 

PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do indiciado OLAIR TORRES 

DELGADO, já qualificado nos autos. Cientifique-se o Ministério Público, à 

Autoridade Policial e ao advogado constituído. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Diamantino/MT, 17 de agosto de 2018. RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44896 Nr: 1555-11.2010.811.0005

 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: Eleonir Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:OAB/MT 8933-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo o patrono do Autor da sentença de fls., 288: Autos n. 

2 8 9 2 - 3 5 . 2 0 1 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5 ,  8 4 5 - 2 0 . 2 0 1 2 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  e 

1555-11.2010.8.11.0005.

I. Em decorrência do pagamento (fl. 242) homologo o acordo (fls. 239/240) 

e julgo extinto o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. II. A homologação do acordo compreende as 

ações 845-20.2012.8.11.0005 e 1555- 1.2010.8.11.0005. III. Certificado o 

trânsito em julgado efetive o arquivamento. IV. Int. Diamantino/MT, 19 de 

março de 2018. (A)

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior-Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101700 Nr: 2326-13.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Luiz Carlos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna Marcia Campos do 

Nascimento - OAB:9882/O, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 Código n. 101700

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o caráter prioritário dos feitos eleitorais conforme dispõe o 

art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 23.555 do TSE, bem como 

considerando que o período de registro das candidaturas já se iniciou, e 

havendo necessidade de priorizar processos eleitorais em razão da 

proximidade da realização das Eleições 2018, na condição de Juiz da 7ª 

Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno a audiência para 

o dia 15 de janeiro de 2019, às 16h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 21 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117719 Nr: 2212-06.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 117719

DECISÃO

Vistos, etc.

Expeça-se ofício ao Juízo competente da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, solicitando anuência para transferência definitiva do 

recuperando RONALDO COSTA DA SILVA. Instrua-se ofício com cópia 

dos documentos acostados às fls. 123 e 124.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 22 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103962 Nr: 46-35.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdA, AMdA, CdAP, ALCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 103962

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o caráter prioritário dos feitos eleitorais conforme dispõe o 

art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 23.555 do TSE, bem como 

considerando que o período de registro das candidaturas já se iniciou, e 

havendo necessidade de priorizar processos eleitorais em razão da 

proximidade da realização das Eleições 2018, na condição de Juiz da 7ª 

Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno audiência para o 

dia 31 de janeiro de 2019, às 15h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 21 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100050 Nr: 1487-85.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcel Dias da Silva, Osvanil Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)à fl. 88, certificou-se o trânsito em julgado das sentenças de fls. 80/81 

e 86/87.Empós, contudo, verificou-se pedido acostado às fls. 130/138, em 

que Osvanil Dias da Silva requereu sua nomeação como Curador de seu 

irmão Marcel Dias da Silva, bem como pela internação deste.Em que pese 

a verossimilhança das alegações, o pedido formulado às fls. 130/138 deve 

ser apreciado em autos próprios, visto que nos presentes autos já consta 

sentença de mérito e o trânsito em julgado da ação principal.A 

jurisprudência é nesse mesmo sentido:RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PARA DENUNCIAÇÃO DA LIDE 

INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME POR JUÍZO DE 1º GRAU. 

PRECLUSÃO(...)Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao 

fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de 

que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal. 

Dessa forma, as questões incidentemente discutidas e apreciadas ao 

longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a 

ser tratadas em fases posteriores do processo(...) (STJ – Resp: 785823 

MA 2005/0163426-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

01/03/2007, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 15/03/2007 p. 

272) (Grifei).PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO(...)PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE(...)O exercício 

da pretensão sob a forma de incidente processual tem por pressuposto, 

no entanto, que o processo esteja em andamento(...) desde a definitiva 

extinção do processo, não é admissível a sua “reabertura”, ainda mais 

para a formulação de pleito contra quem sequer figurou na relação 

processual(...) (STJ; REsp: 587270 SE 2003/0161361-6, Relator: Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 13/12/2005, T1 – 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.02.2006 p. 663)(...)Nesse 

sentido, DEIXO DE ANALISAR O PEDIDO APRESENTADO às fls. 130/138 e 

determino o desentranhamento dos documentos e entrega em favor da 

p a r t e  r e q u e r e n t e ( . . . ) a r q u i v e - s e  o  p r e s e n t e  f e i t o ( . . . ) À s 

providências.Diamantino/MT, 23 de agosto de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz 

de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 97393 Nr: 293-50.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidimar Ferreira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos.

Determino a redesignação de audiência preliminar, conforme 

disponibilidade de pauta, que deverá ser presidida pelo Sr. Conciliador, na 

forma prevista no artigo 73 da Lei nº. 9.099/95.

Intime-se a denunciada, no endereço informado pelo MPE à fl. 172, 

cientificando-a que deverá comparecer junto com advogado e, caso não 

possa constituir um, nomeio desde já a Dra. Defensora Pública para 

defender-lhe os interesses, devendo ser notificada para que tome 

conhecimento da nomeação.

 Intime-se o ofendido.

 Ciência ao MPE.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103754 Nr: 3325-63.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Trilha Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a informação de que o medicamento está sendo fornecido 

pelos requeridos, conforme fl. 156, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 127061 Nr: 1706-93.2018.811.0005

 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: José Silva Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que o patrono do querelante não juntou procuração com poderes 

especiais na petição inicial, onde deveria constar menção do fato 

criminoso, conforme preceitua o art. 44 do Código de Processo Penal, bem 

como não consta assinatura do querelante na queixa-crime.

 Sendo assim, considerando que a presente ação encontra-se dentro do 

prazo decadencial, intime-se o advogado do autor para que supra a 

irregularidade apontada no instrumento procuratório, sob pena de rejeição 

da queixa.

Após, deverá a Sra. Gestora designar audiência de conciliação, conforme 

disponibilidade de pauta, que deverá ser presidida pelo Sr. Conciliador, na 

forma prevista no artigo 73 da Lei nº. 9.099/95.

Intimem-se o querelante, o querelado e o MPE da data designada.

Cientifique-se o infrator, que deverá comparecer junto com advogado e, 

caso não possa constituir um, nomeio desde já a Dra. Defensora Pública 

para defender-lhe os interesses, devendo ser notificada para que tome 

conhecimento da nomeação.

Ciência ao MPE.

 Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27264 Nr: 1380-90.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Benedita de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Marcio Salatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Barbosa - OAB:70641/SP, 

PATRÍCIA CRISTINA BARBOSA - OAB:156258, Paulo Segio Felicio - 

OAB:196094 SP

 Vistos, etc.

I - Defiro o pleito de protesto do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, e ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do 

FONAJE de 2009).

II - Sem prejuízo, aguarde-se o cumprimento das determinações de fl. 699.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 115677 Nr: 1194-47.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Márcio Mendes, Luiz Carlos Gaino, Jozenil Costa Lube, 

Edson da Silva, Edevirge Paulina Almeida Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Mota Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar José Paula da Silva - 

OAB:16.068/MT, Felipe Terra Cyrineu - OAB:20.416/MT, Michael 

Rodrigo da Silva Graça - OAB:18.970/MT, Rodrigo Terra Cyrineu - 

OAB:16.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Tamanho - 
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OAB:5827-MT

 Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo querelado e, diante 

do reconhecimento da decadência do direito de queixa, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do querelado EDILSON MOTA SAMPAIO, com 

base no artigo 107, IV, segunda figura, do CP. Tendo em vista a presente 

decisão, CANCELO a audiência de instrução designada às fls. 110, 

devendo ser realizada a baixa no sistema Apolo.Ciência ao MPE.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.Diamantino, 

21 de agosto de 2018.José Mauro Nagib JorgeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 37023 Nr: 1868-40.2008.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Terezinha Carvalho Pissolato, Solange 

Terezinha Carvalho Pissolatto - FI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR Art´s Sabor e Brindes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Teresinha Carvalho 

Pssolato - OAB:20.745/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Cesar Jesuino - 

OAB:5659/MS

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para que indique o atual endereço da parte 

executada no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 21560 Nr: 569-67.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que dê prosseguimento a 

execução no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108364 Nr: 1750-83.2016.811.0005

 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: Márcio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes, Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 Vistos, etc. Trata-se de Queixa-crime oferecida por Márcio Mendes em 

face de Laercio Fernandes da Silva Filho e Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira, com o escopo de processar e condenar os acusados pelo 

crime previsto no art.139 do Código Penal. No presente caso houve a 

ausência da procuração com poderes especiais contendo a menção do 

fato criminoso, e considerando a data do delito (16/02/2016) com o 

conhecimento de quem eram o autores do fato até a presente data 

(13/08/2018), findou-se o prazo decadencial de 06 meses para sanar a 

irregularidade, motivo pelo qual o reconhecimento da decadência e a 

extinção da punibilidade dos querelados é a medida que se impõe. Diante 

do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos querelados Laercio 

Fernandes da Silva Filho e Maria Claudia Heming dos Santos Lira, nos 

termos do art. 107, IV (decadência), do CP. P. R. I. Cumpra-se. Ciência ao 

MPE. Após, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108102 Nr: 1654-68.2016.811.0005

 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: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mainara Biazati Gouveia-ME, Valdemundo 

Salustriano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gervanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953, GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - 

OAB:10953

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial de fl. 71 e determino a expedição de carta 

precatória à Comarca de Várzea Grande/MT para a oitiva da testemunha 

Odecio Fretucheli.

Determino ainda a Sra. Gestora solicite informações acerca da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Várzea Grande/MT com a 

finalidade de proceder ao interrogatório do acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113745 Nr: 4334-66.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETMKN, TCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a responta de oficio 367/2018 de fls.134, intimo as 

advogadas Andresa Martignago de Souza OAB MT 13974 e Andréa Maria 

Lacerda Plaviak OAB MT 6893, para requererem o que entender de direito 

no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151077 Nr: 4883-71.2015.811.0037

 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: LUZINETH BERNARDO DE SOUZA, JAQUELINE 

BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, MAURICIO BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BERNARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, MARCELO GONÇALVES - OAB:, MARCELO 

GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do substabelecimento às fls. 52/53, intimo o 

inventariante para se manifestar sobre o pedido da Fazenda Pública 

Estadual juntado às fls. 49, no prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 133879 Nr: 5908-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPS, FPS, APPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N.º 5908-56.2014.811.0037

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RONEI PEREIRA SOUZA e FELIPE PEREIRA SOUZA e 

ANA PAULA PEREIRA LOBATO

PARTE RÉQUERIDA: REINALDO DOS SANTOS SOUZA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: INTIMANDO

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado o Senhor Reinaldo dos Santos 

Souza, para pagar alimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

prisão.

RESUMO DA INICIAL: Intimação do executado, a fim de que pague o valor 

de R$ 925,37 (Novecentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), 

como demonstra a tabela de cálculo em anexo, a ser depositado na conta 

poupança 013-00008073-0, agencia 3927 em nome da genitora dos 

exequentes sob pena de, não o adimplindo, determinar a prisão civil do 

executado pelo período máximo de 90 (noventa) dias.

Incluindo assim no montante da execução, o valor das prestações que se 

vencerem no curso do processo.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.

Cuida-se de execução de título judicial de alimentos, em que R. P. S. e F. P. 

S., devidamente representados por sua genitora Ana Paula Pereira Lobato, 

pleiteiam o pagamento da prestação alimentícia em face de Reinaldo dos 

Santos Souza. Compulsando atentamente os autos, verifico que as 

tentativas de intimação do executado restaram infrutíferas (certidões f. 

19-v e 32). Os exequentes desconhecem o número do CPF do executado, 

o que possibilitaria a tentativa de busca de endereço junto aos órgãos 

conveniados com o Juízo. Diante disso, verificado que o executado se 

encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual, determino a sua 

intimação por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, para pagar os alimentos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prisão. Antes disso, porém, 

intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito 

alimentar, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo para pagamento 

dos alimentos, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Primavera do Leste - MT, 23 de agosto de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado (a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 147587 Nr: 3296-14.2015.811.0037

 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: EMOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Considerando os termos do despacho proferido em audiência, a seguir 

transcrito: "Vistos etc.: Considerando a certidão retro, redesigno o ato 

para o dia 14/11/2018 às 15h00min. Cumpra-se integralmente o despacho 

retro, procedendo-se ao levantamento dos valores em favor do 

adolescente. Intimem-se os advogados vias DJE, os quais deverão 

providenciar a ciência das testemunhas, conforme o CPC. Cumpra-se", 

impulsiono os autos para intimação dos d. Advogados das partes para 

comparecem ao ato redesignado, visto que o requerido esta residindo no 

Estrangeiro(Bolívia) e o seu advogado possui todos os poderes para 

representá-lo, conforme se vê às fls. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 114652 Nr: 5152-18.2012.811.0037

 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: MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA 

- OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de inventário.

Às fls. 182, a inventariante requereu a extinção do processo informando 

que as partes realizaram inventário extrajudicial, conforme se extrai nas 

fls. 183/185-v.

Diante do exposto, defiro o pedido de extinção do feito de fl. 182, 

formulado pelo causídico da inventariante e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com às baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 26 de Junho de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N. 3459-38.2008.811.0037

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: JOELMA PEREIRA COSTA

PARTE REQUERIDA: BANCO BONSUCESSO S/A

INTIMANDO(A, S): Joelma Pereira Costa, Cpf: 22809122873, Rg: 

1732110-7 SSP MT Filiação: Iara Pereira Costa, data de nascimento: 

08/10/1984, brasileiro(a), natural de Conceição do Araguaia-PA, 

solteiro(a), cozinheira,

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO devendo para tanto sanear o vício, mediante apresentação do 

instrumento de mandato outorgado ao causídico subscritor da petição 

inicial, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do 

artigo 76, §1º, I, do Código de Processo Civil..

Eu, Elizandra B. de Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005516-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

ISABELLI GONCALVES ANTUNES (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

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 

1005516-94.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação de cobrança nº 

498/2002, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de 

adimplemento contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade 
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da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a ação e 

arguiu a preliminar de prescrição e decadência, ante a razão da cobrança 

de dívida originada de contrato firmado em 2001, ensejando o 

reconhecimento da decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, 

inciso X, do Código de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em 

face da manutenção dos efeitos dos termos do contrato de prestação de 

serviço advocatícios entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a 

carência da ação pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos 

honorários advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de 

pedir desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 12466656). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência e 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 12700037). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da carência da ação Há óbice ao prosseguimento da 

relação jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. 

Com efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência (Num. 

10757310). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos 

expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005517-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))
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EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

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 

1005517-79.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação de cobrança nº 

86/2007, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de adimplemento 

contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida contestou a ação e arguiu a 

preliminar de prescrição e decadência, ante a razão da cobrança de dívida 

originada de contrato firmado em 2001, ensejando o reconhecimento da 

decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do Código 

de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em face da manutenção 

dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios 

entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a carência da ação 

pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários 

advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de pedir 

desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 12627789). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência e 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 13248507). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da carência da ação Há óbice ao prosseguimento da 

relação jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. 

Com efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência (Num. 

10757483). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos 

expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 
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verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005941-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA (ADVOGADO(A))

 

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 

1005941-24.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação de cobrança nº 

91/2002, com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de adimplemento 

contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida contestou a ação e arguiu a 

preliminar de prescrição e decadência, ante a razão da cobrança de dívida 

originada de contrato firmado em 2001, ensejando o reconhecimento da 

decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do Código 

de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em face da manutenção 

dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios 

entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a carência da ação 

pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários 

advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de pedir 

desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 12613168). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência e 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 13203653). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da carência da ação Há óbice ao prosseguimento da 

relação jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. 

Com efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência (Num. 

11045890). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos 

expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 

escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 
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2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005385-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

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 

1005385-22.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios Requerente: João Oliveira de Lima Requerido: Banco do 

Brasil S/A Vistos etc. Trata-se de ação de arbitramento de honorários 

advocatícios proposta por João Oliveira de Lima em face de Banco do 

Brasil S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material é o arbitramento de honorários advocatícios em virtude dos 

trabalhos prestados pelo autor nos autos da ação executiva nº 437/1996, 

com observância do patamar fixado na Tabela IX do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil, em razão da ausência de adimplemento 

contratual pela instituição bancária. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte requerida contestou a ação e arguiu a 

preliminar de prescrição e decadência, ante a razão da cobrança de dívida 

originada de contrato firmado em 2001, ensejando o reconhecimento da 

decadência em razão do disposto no artigo 178, §6º, inciso X, do Código 

de 1916. Outrossim, articulou a inépcia da inicial em face da manutenção 

dos efeitos dos termos do contrato de prestação de serviço advocatícios 

entabulado entre as partes. Em preliminar, suscitou a carência da ação 

pela inexistência de direito subjetivo aos pretendidos honorários 

advocatícios, uma vez que o pedido se origina de causa de pedir 

desamparada na lei processual civil vigente. No mérito, sustentou a 

impossibilidade de discussão dos honorários advocatícios, em sede de 

arbitramento, ante a disposição contratual de termo ainda não atingido. 

Alternativamente, protestou pela fixação do valor mínimo previsto na tabela 

de referência para os atos praticados (Num. 12633613). A parte autora 

impugnou a contestação, refutando a prescrição ou decadência e 

argumentou que, embora o contrato tenha sido firmado em 2001, a 

rescisão com comunicação de cessação da prestação de serviços 

advocatícios só ocorreu em março de 2013, circunstância que afasta a 

alegada preliminar. Sobre a inépcia da petição inicial, consignou que, nos 

termos do artigo 330, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se 

cogitar inépcia da inicial, uma vez que os fatos foram devidamente 

expostos pelo autor de forma lógica. Adiante, a carência de ação deve ser 

afastada em razão do cabimento de arbitramento conforme previsão do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Finalmente, protestou pela 

procedência do pedido, nos termos da inicial (Num. 13248626). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. A análise do mérito não demanda dilação probatória. 

Assim, atenta aos princípios da economia e celeridade processual, julgo 

antecipadamente o pedido, nos moldes do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Da carência da ação Há óbice ao prosseguimento da 

relação jurídica processual, consistente na ausência de interesse de agir. 

Com efeito, o interesse de agir, como condição da ação, é requisito 

indispensável ao exercício do direito de ação, ou, na linguagem do 

processualista Humberto Theodoro Júnior, “são exigências ou requisitos 

preliminares, cuja inobservância impede o juiz de ter acesso ao julgamento 

do mérito”. (p.162) Na clássica concepção do instituto, que considera o 

binômio necessidade/utilidade, o interesse de agir emerge da necessidade 

concreta da tutela jurisdicional para a proteção ao interesse substancial. 

Assim, a ação de arbitramento de honorários pressupõe a inexistência de 

convenção entre as partes, circunstância que justificaria a intervenção do 

Poder Judiciário. Nesse passo, imperativo reconhecer a impossibilidade de 

arbitramento de honorários advocatícios ao autor, na forma postulada, 

diante da previsão contratual expressa de tal remuneração. Como se 

depreende do contrato de prestação de serviços advocatícios 

apresentado pelo próprio autor, especificamente a cláusula oitava, o 

causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência (Num. 

10674588). Veja: “Cláusula oitava – O Contratado, excetuados os casos 

expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do contratante nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Trata-se de cláusula válida, também conhecida 

como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento 

das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do 

Código Civil. Outrossim, a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral 

que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula 

décima terceira do mesmo instrumento pactual, uma vez que regulada a 

rescisão: “Cláusula décima-terceira – Poderá o Contratante, a seu critério, 

sem justa causa, independentemente de aviso e/ou interpelação, 

denunciar o presente contrato, aplicando-se, quanto à remuneração, o 

disposto no parágrafo primeiro da cláusula oitava. A exigibilidade do 

crédito se dará quando ocorrer o recebimento dos honorários de 

sucumbência, ou quando os honorários se tornaram devidos por força da 

ocorrência de alguma hipótese prevista nos parágrafos da cláusula 

oitava.” Original sem destaque De fato, não há argumento jurídico 

verossímil para sustentar que “com a revogação dos poderes conferidos 

ao autor, sem que este tenha incorrido em culpa, o requerido lhe tirou a 

possibilidade de receber seus honorários” (trecho extraído da petição 

inicial). Tal argumento é sofisma, já que a rescisão não impede, inclusive 

por força contratual, a cobrança tempestiva da verba honorária, nos 

moldes contratuais. Aliás, tramitam no Juízo da 2ª Vara inúmeros 

processos em que advogados, por renúncia ou distrato, peticionaram ao 

Juízo para resguardo da parte que lhe cabe na sucumbência, no momento 

oportuno. Tal conduta, ao contrário de suprimir os direitos laborais, 

significa a observância do pactuado com o contratante, medida 

francamente legítima. Indaga-se: Qual o argumento jurídico válido para 

negar vigência à cláusula contratual pro-labore, pactuada entre partes 

plenamente capazes? A indagação sugere a resposta. É possível notar 

que as cláusulas contratuais são absolutamente claras ao definir os 

termos da remuneração pelo serviço advocatício. Surpreende, em 

verdade, a iniciativa processual diante da inequívoca ciência dos termos 

do contrato, formalizado com parte que, por força do ofício (advogado), 

competia zelar pela celebração de negócios jurídicos válidos. De fato, 

constitui inegável contrassenso a conduta de pleitear o recebimento de 

verbas advocatícias e instruir a petição inicial com o contrato, subscrito 

pelo próprio litigante, dispondo de modo diverso sobre os termos da 

remuneração pelo serviço prestado. Há que se observar a boa-fé objetiva, 

em especial, a decorrente da teoria do venire contra factum proprium, que 

veda o comportamento contraditório. Esse é o cerne da questão: a 

procedência da pretensão inicial implicaria em negar vigência ao contrato 
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escrito celebrado entre as partes, no qual não há, em tese, 

hipossuficiência técnico-jurídica. Assim já decidiu o STJ em sede de 

Recurso Especial. Note: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE PRÓ-LABORE PELA SUCUMBÊNCIA DA CAUSA EM QUE 

O PROFISSIONAL PATROCINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 

MULTA DO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/15. 1. Não incidem as 

disposições dos artigos 14 e 22 do Estatuto da OAB para a hipótese de 

existência de cláusula no contrato de prestação de serviços estipulando a 

remuneração exclusiva pela sucumbência processual. 2. Dissídio 

jurisprudencial não demonstrado. 3. É manifestamente improcedente o 

agravo interno que não impugna especificadamente o fundamento da 

decisão agravada (§1º do art.1.021 do CPC/15). Multa do parágrafo 4º do 

artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AgInt no 

REsp 1393784 / MS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 

2013/0263014-5, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), T3 - 

TERCEIRA TURMA, 01/09/2016 - STJ Diante desse contexto, soa retórico o 

questionamento: -“ajusta-se ao direito pretender que esse trabalho fique 

sem remuneração???” - haja vista que o próprio contrato prevê a forma de 

pagamento (verba de sucumbência) ao final da demanda. Distinta seria a 

situação acaso inexistisse contrato ou se o contrato fosse verbal, pois na 

hipótese caberia ao Judiciário implementar as condições legais à avença, 

reconhecendo, na ocasião de omissão contratual, o direito à remuneração. 

Portanto, inexiste pertinência na propositura de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios diante da existência de contrato escrito 

estipulando exatamente a remuneração pelo serviço respectivo. Eventual 

discordância do negócio jurídico, acaso pautada em questão de ordem, 

deveria ter sido questionada em sede de ação anulatória, acaso reunidos 

os requisitos materiais específicos (teoria da invalidade do ato jurídico). 

Por fim, a capacidade técnica do autor lhe facultava a celebração do 

contrato em moldes distintos. Ao pactuar nos moldes citados, sem 

qualquer hipossuficiência jurídica, assumiu não somente os direitos, mas 

os ônus contratuais, já que voluntariamente aceitou ser remunerado por 

verba eventual, só perceptível ao término da relação jurídica processual 

(honorários de sucumbência). Por conseguinte, havendo contrato escrito 

estipulando o valor em percentual e o tempo de seu pagamento, inexiste 

interesse processual que legitime a propositura de ação de arbitramento 

de honorários. Isso posto, declaro a carência da ação ante a ausência de 

interesse processual e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo a verba 

honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001985-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDO NILSON (AUTOR(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE RODRIGUES TORREMACHA (RÉU)

LUIZ CESAR SPERANDIO (RÉU)

ARI TORREMOCHA FIM (RÉU)

DEVANIR APARECIDA BIASE SPERANDIO (RÉU)

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001985-97.2017.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Consignação em Pagamento Requerente: Alcido Nilson Requeridos: Ari 

Torremacha Fim e Outros Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar interesse na desistência do feito, consoante informação 

noticiada pela parte requerida (Id. 13449056), em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 20 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004674-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELIEL BARBOSA DE ANDRADE (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004674-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIEL BARBOSA DE 

ANDRADE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos 

etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Eliel Barbosa de 

Andrade em face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração 

judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$ 7.460,94 (sete mil 

quatrocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), os quais já 

foram atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor 

atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e juros moratórios 

legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o 

trânsito em julgado e havendo requerimento expresso de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte executada 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). P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004679-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

FABIANA VEIGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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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 : 

1004679-39.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FABIANA VEIGA DOS 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos 

etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Fabiana Veiga dos 

Santos em face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração 

judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$ 67.898,98 (sessenta e sete 

mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), os quais 

já foram atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor 

atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e juros moratórios 

legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o 

trânsito em julgado e havendo requerimento expresso de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte executada 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). P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004791-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004791-08.2017.8.11.0037. REQUERENTE: INEZ BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se 

de Liquidação de Sentença proposta por Inez Barbosa dos Santos em 

face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, Carlos 

Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração judicial 

da existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$12.187,32 (doze mil cento e 

oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), os quais já foram atualizados 

até a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

contar do último cálculo e juros moratórios legais a partir da citação (CC, 

art.406). Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade 

efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do 

cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. 

Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o trânsito em julgado e 

havendo requerimento expresso de cumprimento de sentença, intime-se a 

parte executada 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). P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004833-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AQUINO VIEIRA DELMONIS (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004833-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE AQUINO VIEIRA 

DELMONIS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos 

etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por José Aquino Vieira 

Delmonis em face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração 

judicial da existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$12.494,47 (doze mil 
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quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos), os 

quais já foram atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor 

atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e juros moratórios 

legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o 

trânsito em julgado e havendo requerimento expresso de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte executada 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). P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004838-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

VALDIVINO CARLOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004838-79.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIVINO CARLOS DE 

ANDRADE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se 

de Liquidação de Sentença proposta por Valdivino Carlos de Andrade em 

face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, Carlos 

Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração judicial 

da existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$ 6.088,47 (seis mil e oitenta 

e oito reais e quarenta e sete centavos), os quais já foram atualizados até 

a declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

contar do último cálculo e juros moratórios legais a partir da citação (CC, 

art.406). Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade 

efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do 

cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. 

Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o trânsito em julgado e 

havendo requerimento expresso de cumprimento de sentença, intime-se a 

parte executada 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). P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004849-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ROSEANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004849-11.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSEANE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Roseane Maria da Silva 

em face de Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, Carlos 

Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração judicial 

da existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$6.034,27 (seis mil e trinta e 

quatro reais e vinte sete centavos), os quais já foram atualizados até a 

declinação do valor, devendo ser o valor atualizado por ocasião do 

cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC a 

contar do último cálculo e juros moratórios legais a partir da citação (CC, 

art.406). Sem honorários advocatícios por ausência de litigiosidade 

efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. Os honorários do 

cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do despacho inicial. 

Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o trânsito em julgado e 

havendo requerimento expresso de cumprimento de sentença, intime-se a 

parte executada 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). P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004865-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

MARCIO GOMES COIMBRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004865-62.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIO GOMES COIMBRA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Marcio Gomes Coimbra em face de 

Ympactus Comercial Ltda ME, Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Mattew Merril, objetivando a declaração judicial da 

existência da relação jurídica contratual e a fixação do valor da 

condenação, com os acréscimos decorrentes da mora. Nos termos do 

artigo 511 do Código de Processo Civil, os requeridos foram intimados, na 

pessoa de seu advogado, porém não apresentaram contestação no prazo 

legal. Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a 

síntese. Fundamento. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual, conheço diretamente do pedido e julgo antecipadamente a 

liquidação. A existência do negócio jurídico, a inadimplência contratual e a 

quantia liquidada pela parte autora não foram questionadas, reputando-se 

ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

parte autora. Outrossim, configurada a revelia voluntária da parte 

requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, 

máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos 

do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a procedência do 

pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isto posto, julgo procedente o 

pedido de liquidação de sentença e declaro a existência da relação jurídica 

contratual e fixo o valor da condenação em R$5.969,21 (cinco mil 

novecentos e sessenta e nove reais e vinte um centavos), os quais já 

foram atualizados até a declinação do valor, devendo ser o valor 

atualizado por ocasião do cumprimento de sentença, acrescidos de 

correção monetária pelo INPC a contar do último cálculo e juros moratórios 

legais a partir da citação (CC, art.406). Sem honorários advocatícios por 

ausência de litigiosidade efetiva, conforme posicionamento jurisprudencial. 

Os honorários do cumprimento de sentença serão fixados por ocasião do 

despacho inicial. Efetuadas as intimações pertinentes, certificado o 

trânsito em julgado e havendo requerimento expresso de cumprimento de 

sentença, intime-se a parte executada 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). P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135527 Nr: 7206-83.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

NEUSA PIENIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:MT 9.206, RAQUEL 

BONADIMAN - OAB:2.817/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Processo nº 7206-83.2014.811.0037 (Código nº 135527)Ação de 

Execução de Coisa IncertaExequente: Agrícola Alvorada Ltda.Executado: 

Flabio Ricardo Pawlina do AmaralExecutada: Neusa PienizDestarte, 

intime-se a parte exequente para retificar o valor executado para efeito de 

conversão da execução para a entrega de coisa em execução por quantia 

certa, apresentando novo memorial descritivo, em 15 (quinze) 

dias.Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste 

(MT), 16 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174815 Nr: 7850-55.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE FERREIRA DE ARAÚJO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO 

AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 7850-55.2016.811.0037 (Código nº 174815)

Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis

Requerente: Neide Ferreira de Araújo Nunes

Requerida: Maria Lucineide da Silva

Vistos em correição permanente.

Ouça-se a parte requerida sobre os documentos juntados pela parte 

autora (fls.65/76), em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173442 Nr: 7016-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JÉSSIKA LOPES 

BORGES - OAB:MT 17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7016-52.2016.811.0037 (Código nº 173442)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Ltda

Executado: Supermercado Santo Antônio Ltda.

Vistos em correição permanente.

Suspendo o curso processual da execução em face da decretação da 

falência da empresa executada, em cumprimento ao disposto no artigo 6º, 

caput, c/c artigo 99, V, ambos da Lei nº 11.101/2005.

Intime-se a parte exequente para promover a habilitação retardatária do 

crédito, nos moldes do artigo 9º da Lei nº 11.101/2005.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119343 Nr: 1739-60.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASILTELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES - 

OAB:15929/mt, SIDINEY DA SILVA GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, FLÁVIA SILVA RIBEIRO - OAB:MT 

13240, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.
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3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004718-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

WILLI WEGNER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004718-36.2017.8.11.0037. AUTOR(A): WILLI WEGNER RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intimem-se 

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

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002030-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

WALTER JOSE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DA SALETE EIRELI - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002030-67.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WALTER JOSE DE SOUZA RÉU: 

SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DA SALETE EIRELI - EPP Vistos. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por WALTER JOSÉ DE SOUZA 

contra A. M. ROSA EIRELI - EPP, nome de fantasia: SUPERMERCADO 

NOSSA SENHORA DA SALETE, ambos qualificados. Junta documentos. 

Despacho (id. 12718593) determinando-se o recolhimento das taxas e 

custas processuais, sob pena de extinção, tendo permanecido inerte, 

conforme certidão (id. 13212342). É o breve relato. Decido. O não 

recolhimento das custas e taxas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito (artigo 290 do Código de Processo Civil). O artigo 486, §2º, do 

Código de Processo Civil aduz que a petição inicial, não será despachada 

sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários 

de advogado. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédula de Crédito Bancário. 

Embargos do devedor. Custas iniciais. Falta de recolhimento. Hipótese de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Extinção do feito mantida. Recurso não provido. 

(TJSP; APL 1003031-65.2018.8.26.0071; Ac. 11702734; Bauru; Décima 

Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 

09/08/2018; rep. DJESP 17/08/2018; Pág. 2317) PROCESSUAL CIVIL - 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA DO ADVOGADO - CUSTAS INICIAIS NÃO 

RECOLHIDAS - NÃO SUSPENSÃO DO ATO PELOS RESP. 1.532.516/RS e 

1.438.263-SP - PAGAMENTO ANTECIPADO - ARTIGO 19 DO CPC /73 - 

ARTIGO 82 DO CPC VIGENTE - DESATENDIMENTO - ATO PRIVATIVO DO 

ADVOGADO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇAO - 

CANCELAMENTO DA DISTGRIBUIÇÃO - HONORARIOS - PRINCIPIO DA 

CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE RECURSO - SENTENÇA ESCORREITA. 

Recurso conhecido e desprovido. 1. Os custos do processo devem ser 

recolhidos antecipadamente. Deste porte, tratando-se de condições de 

admissibilidade do ingresso da ação, não se tratando de Justiça Gratuita, 

as decisões do STJ que determinam a suspensão da cobrança dos 

expurgos inflacionários se atém tão somente ao seu mérito e não em 

relação ao recolhimento prévio dos custos do processo. 2. Quanto o juiz 

determina à parte emenda da inicial, amoldando-se o valor da causa 

segundo os comandos legais e recolhimento do complemento dos custos 

do processo, tratando-se de ato pessoal do advogado, não há 

necessidade de a parte ser intimada, pessoalmente, a suprir a inércia de 

seu patrono. “É desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 267, § 

1º , do CPC , nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, 

quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para 

tanto. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp 370.970/RJ)'. 3. Mantém se os 

honorários, estes suficientes à remuneração digna do profissional do 

direito, égide do princípio da causalidade. 4.. Correta a decisão que, 

fazendo a fundamentação de fato e de direito, tendo o advogado intimado 

para saldar as custas remanescentes e não o faz, trazendo requerimento 

diverso do determinado, extingue o feito e determina o cancelamento da 

distribuição. (Ap 57890/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017). Forte nesses fundamentos, considerando a 

inércia do autor em comprovar o recolhimento das custas e taxas, julgo 

extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em 

condenação ao pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese 

houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Após o 

trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se baixa 

dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se. Arquive-se, com as cautelas do estilo. Primavera do Leste/MT, 

21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38723 Nr: 1249-82.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:14278/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147785 Nr: 3385-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 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 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173741 Nr: 7259-93.2016.811.0037

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIANA CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito em 10 (dez) dias.
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Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144764 Nr: 1927-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 1927-82.2015.811.0037 (Cód. 144764)

Tipo de Ação: Ação Monitória

 Data e Horário: 21/08/2018 às 15h30min (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerente: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.

Advogado: Décio José Tessaro

Requerida: Adriane Iolanda Lerner Kumm

Advogado: Rogerio de Barros Curado

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas. A parte 

requerida manifestou o interesse de entregar o veículo penhorado à fl. 87. 

O advogado da parte requerente informou que precisa consultar a 

empresa quanto a proposta. A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE 

DESPACHO: Vistos. Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que as partes 

informem se houve composição de acordo. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Lucas Gustavo 

Gomes Silva (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207551 Nr: 3007-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BERNADO DA 

COSTA - OAB:GO 37.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:GO 26.951

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Carta Precatória Nº 3007-76.2018.811.0037 (Id. 207551)

Data e Horário: 21/08/2018 às 15h00min (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, ausentes as partes. A MAGISTRADA PROFERIU O 

SEGUINTE DESPACHO: Vistos. Intime-se o advogado da parte requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 64. Decorrido o prazo sem manifestação, 

proceda-se a devolução da missiva. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de Direito), que o 

digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 207429 Nr: 2949-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAL LIVRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Carta Precatória nº 2949-73.2018.811.0037 (Id. 207429)

Data e Horário: 21/08/2018 às 14h30min (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Advogado da Cooaleste: Jairo Funke

Representante da Cooaleste: Mauro Junior Defente

Advogada da Canal Livre Comércio e Serviços Ltda: Rosa Maria Pozzer 

Rotili

Testemunha: Vanusa Alves Gonçalves

Testemunha: Lucimar Barreto Tristão

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as pessoas acima nominadas. A 

Magistrada procedeu ao depoimento das testemunhas através do sistema 

audiovisual. A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: Vistos. 

Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, procedendo-se as anotações de estilo. Cumpra-se. 

Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (Estagiário 

de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42391 Nr: 4799-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DELERA, INÊS NOGUEIRA DELERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GROLLA ESPOZETTI, VALDENIRES 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT, PEDRO 

ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25633 Nr: 1998-07.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO AMORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 
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evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos 

através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 3336-45.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/O, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176115 Nr: 8584-06.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRITO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos 

através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145609 Nr: 2367-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOESTE INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA 

- ME, MARILDA CIBIEN, ROBERTO CARLOS SPONCHIADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Indefiro a expedição de oficio as cooperativas de crédito, porque desde 

maio 2016, já estão incluídas no Sistema Bacenjud, com o objetivo de 

tornar mais fácil e ágil o trâmite de ordens judiciais no Sistema Financeiro 

Nacional .

Sem prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141289 Nr: 325-56.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145215 Nr: 2172-93.2015.811.0037

 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: ANA MARQUES CABRAL, GILBERTO MARQUES 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDENIA FLAVIA PEREIRA DE SOUZA 

DELMONDES, JONATAN MACEDO DELMONDES, JOATAN AVELINO 

DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser intimadas para, 

querendo, oporem embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156811 Nr: 7554-67.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEILA DE SOUZA AZAMBUJA VEIGA, 

FERNANDO VEIGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155129 Nr: 6814-12.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE ALMEIDA GRUNDLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos. (...) Restando todas as tentativas de localização do executado 

frustradas, considerou-se que estes encontravam-se em local incerto e 

não sabido, de forma que foram preenchidos os requisitos autorizativos 

da citação por edital, nos termos do disposto nos artigos 256 e 257, 

ambos do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da citação.Sem 

prejuízo, defiro o pedido de penhora on line.Deve ser consignado que o 

artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Defiro o pedido de 

inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos 

veículos indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a diligência, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos automóveis.Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 155154 Nr: 6820-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FARIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a requerente para requerer o 

que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 6912-07.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEREIRA DE CAMARGO, MARIA EDINEIA 

RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR MARCO COOPERATIVA RESIDENCIAL 

AUTO FINANCIADA, CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 7662, 

MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:163.789

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, as partes executadas deverão ser intimadas para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso reste infrutífera, defiro o pedido de fl. 458 e determino a suspensão 

da execução conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72472 Nr: 4787-32.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REPSOL YPF BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS FILIPAK LTDA-ME, ALBERTO SOARES 

PIMENTEL, PAULO HENRIQUE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GHAZI - OAB:70771 

RJ, CRISTINA DREYER - OAB:MT. 9.520, GUILHERME BARBOSA 

VINHAS - OAB:112693 A RJ, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:MT/ 18.182-A, TATINA FERNANDES SANTOS BAZENGA - 

OAB:SP/260.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema 

BACENJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto ao pedido de INFOJUD, posterga-se a análise até a citação dos 

executados.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36745 Nr: 4665-92.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra o despacho de fl.137

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19700 Nr: 1750-75.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ÁGUA FUNDA LTDA, 

FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128303 Nr: 1237-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI CRISTINA SOUSA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15787-O

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 
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automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102003 Nr: 1420-63.2011.811.0037

 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: GERBI LUIZ DE LUCAS, ELEONOR GUNSCH DE LUCAS, 

MICHELLI INGMARA GUNSCH DE LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI RUARO TAGLIANI, ZAQUEU DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31/10/2018, às 14:30.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125320 Nr: 7889-57.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31/10/2018, às 15:15.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138544 Nr: 9366-81.2014.811.0037

 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: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA 

- OAB:21589/O

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31/10/2018, às 15:45.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145666 Nr: 2397-16.2015.811.0037

 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: CLEMES MARIA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCON - ELETRO COMERCIAL MARIANA - 

COMÉRCIO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/10/2018, às 16:00.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126503 Nr: 9049-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARYANA MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/11/2018, às 14:30.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138118 Nr: 9090-50.2014.811.0037

 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): PEDRO HENRIQUE GOMM, ADRIANI CRISTINA 

BAHNERT DE CAMARGO GOMM

 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: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:PR 18.294

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/11/2018, às 15:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115337 Nr: 5885-81.2012.811.0037

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

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GRACIELY 

MARTIGNAGO - OAB:MT 12996, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:14.897-MT, WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:14005-MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11/2018, às 15:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116187 Nr: 6813-32.2012.811.0037

 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: AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987, 

MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23546/O, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA 

MENDONÇA - OAB:17086/O, João Conceição Neves - OAB:14.897-MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

22/11/2018, às 15:30.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/11/2018, às 15:30.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135164 Nr: 6911-46.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

21/11/2018, às 14:30.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116225 Nr: 6858-36.2012.811.0037

 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: ANGELA MARIA MARTINS DA SILVA ARAUJO, 

LOURDES JACINTO MAZALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO SILVA CHAVES - 

OAB:22.792-BA

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/11/2018, às 16:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41301 Nr: 3742-32.2006.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIADA KUZMIN, LARION OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

08/11/2018, às 15:30.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169840 Nr: 5155-31.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 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 os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 174-86.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 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 

manifestarem sobre o cálculo de fls. 268, requerendo o que entenderem 

de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 137199 Nr: 8448-77.2014.811.0037

 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: SUZANIA FERREIRA DE SOUZA SILVA

 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:12903/O, RAYANNY L. MIRANDA - OAB:MT/ 18.652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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 as petições de p. 124/127, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154257 Nr: 6358-62.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, PATRICIA 

CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

INSUMOS AGROPECUARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE 

MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, STEFFANE DE PAULA 

GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 14:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119139 Nr: 1525-69.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 16:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148123 Nr: 3532-63.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ANTONIO BAZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, INDÚSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS "VENCE TUDO" IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179/RS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, WILSON ALEXANDRE DES ESSARTS BARUFALDI - 

OAB:, WILSON BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 15:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140381 Nr: 10450-20.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES RODRIGUES, EDY PINESSO ALVES 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA, WELVA 

ETERNA MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179/MT, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:MT 18393/O, wellington marlos salls berg - 

OAB:18393

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/12/2018, às 15:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126095 Nr: 8658-65.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA HORTENCI DE BARROS SILVA, 

LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SÃO PEDRO, SILVANA 

APARECIDA CARLETO MARQUES, FERNANDO JOSE GERELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

10.714

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada está respondendo de forma 

cumulativa por esta Vara e pela 4ª Vara Cível, bem como que ocorreu 

conflito de pauta entre as referidas varas, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04/10/2018, às 16:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146492 Nr: 2771-32.2015.811.0037

 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: EDSON DE SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRANCISCO CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 SENTENÇA
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Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória de posse com pedido de liminar cumulada 

com indenização por perdas e danos ajuizada por EDSON DE SOUZA 

LIMA em face de ROQUE FRANCISCO CASSOL, todos qualificados nos 

autos.

As partes realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação 

do acordo e a consequente extinção do feito (fls. 207/208).

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado (fls. 

207/208) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a suspensão do processo até 05/11/2018, nos termos 

dos artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido a conclusão para extinção.

Proceda-se a exclusão da audiência de instrução designada para o dia 

02/10/2018, às 14h30min, conforme requerido às fls. 207/208.

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

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120664 Nr: 3150-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 14:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 1213-88.2016.811.0037

 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: MAURÍCIO VITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR GOMES DA NEIVA - 

OAB:29261/GO, FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - OAB:24530/GO

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 15:00.

Intimem-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157000 Nr: 7636-98.2015.811.0037

 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: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada estará em usufruto de férias no mês 

de setembro, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 16:00.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 43340 Nr: 6836-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUSA TRATORPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON, ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade para intimar a parte autora 

para manifestar sobre o documento de p. 155/162, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159753 Nr: 291-47.2016.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço expeça-se o 

mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a Defensoria Pública para 

requerer o que entender de direito em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

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

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173893 Nr: 7360-33.2016.811.0037

 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: ROSA MESSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº: 7360-33.2016.811.0037 (Código 173893)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por ROSA MESSIAS DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 75, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, com a qual 

concordou a parte requerente à fl. 80.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado à fl. 75 e 

aceito à fl. 80, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

Sem prejuízo, intime-se o requerido para que proceda a implantação do 

benefício, conforme determinado no despacho anterior.

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

Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3900 Nr: 260-57.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTATES 

COMERCIAIS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CAMPO E 

LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 260-57.1998.811.0037 (Código 3900)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

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

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127563 Nr: 530-22.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEY DA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:14152 MT

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

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

pedido de suspensão do processo feito pelo executado às fls. 

59.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do 

Leste/MT, 15 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170294 Nr: 5355-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls.89, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar 

sobre a impugnação do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127563 Nr: 530-22.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDINEY DA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:14152 MT

 Vistos em correição.

Proceda-se à citação conforme solicitado, sem o recolhimento de 

diligências, vez que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos SS 2899 MT 

2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos efeitos da liminar 

outrora deferida em sede de Mandando de Segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000.

Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. 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. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118420 Nr: 772-15.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amado Franco & Cia Ltda ME, AMADO 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:13743/MT

 Processo nº 772-15.2013.811.0037 (Código 118420) Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em 

face de AMADO FRANCO, devidamente qualificados nos autos. À fls. 

93/95, foi determinado o bloqueio de contas bancárias da parte executada 

AMADO FRANCO, que foi cumprida parcialmente. Às fls. 96/98, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 105 de 492



executada alegou a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, 

pugnando pelo desbloqueio dos valores.Às fls. 103/104, a exequente 

manifestou-se concordando com o desbloqueio dos valores, bem como 

pugnou pela penhora no sistema RENAJUD. É o relatório.Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que foram aduzidas a 

impenhorabilidade de proventos de aposentadoria. Consigno que assiste 

razão ao pedido de desbloqueio dos valores referentes ao benefício 

previdenciário, por ser este impenhorável, nos termos do artigo 833 do 

Código de Processo Civil, Assim, considerando a indicação de conta 

bancária de sua titularidade, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos 

atos necessários para a liberação do valor depositado nos autos, em 

favor da parte executada, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, 

utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizada a diligência, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos automóveis.Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45038 Nr: 497-76.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGORIO COMERCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA, GILBERTO GREGÓRIO DA SILVA, LUCIANO GREGÓRIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13.076/MT, Jorge Leandro Renz - OAB:11307A/MT

 Processo nº 497-76.2007.811.0037 (Código 45038)Vistos.Defiro o pedido 

de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente encontrados, 

através do sistema RENAJUD.Consigno, no entanto, que a restrição 

incluída deverá ser de transferência, visto que, o bloqueio de circulação 

consiste em medida gravosa, que somente se justifica se evidenciado, no 

caso concreto, o envolvimento de legislação administrativa de trânsito, 

ilícitos penais, litigância de má-fé ou demais questões relacionadas à 

segurança pública, situações estas excepcionais, as quais não verifico no 

presente caso.Considere-se ainda que, a restrição de transferência 

consiste meio hábil à garantir a execução, uma vez que obsta eventual 

tentativa de alienação do bem, e confere publicidade à restrição, 

resguardando direitos de terceiros.Registre-se que, o bloqueio de 

circulação poderá vir a ser deferido, se verificada a alteração do contexto 

fático, e ficando comprovado que o bloqueio de transferência não se 

afigura suficiente para evitar a ocorrência de fraudes e garantir a 

satisfação da dívida.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome do requerido, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD.Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre o que lhes entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100722 Nr: 272-17.2011.811.0037

 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: VALDECIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 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 comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126476 Nr: 9025-89.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOTTA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128345 Nr: 1268-10.2014.811.0037

 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: ZELIRA DA CAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128356 Nr: 1279-39.2014.811.0037

 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: OLINDA MARIA MAHNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128411 Nr: 1328-80.2014.811.0037

 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: ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA, ALLYSSON 

VINICIUS FERREIRA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZENI APARECIDA MELO SANTIN, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 106 de 492



prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133658 Nr: 5733-62.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HONOFRA VIEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134381 Nr: 6281-87.2014.811.0037

 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: MARIA ANTONIA SALTARELI DE ANGELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135388 Nr: 7087-25.2014.811.0037

 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: AILTON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D 

AVILA - OAB:14063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138533 Nr: 9364-14.2014.811.0037

 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: LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136889 Nr: 8209-73.2014.811.0037

 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: ALBERTO SCHLITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159922 Nr: 383-25.2016.811.0037

 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: MARIA LUCIMAR ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A 

MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - OAB:14537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173083 Nr: 6837-21.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDENY BERNARDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, 

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173049 Nr: 6814-75.2016.811.0037

 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: DINA DOS SANTOS KRUEGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 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 comm a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166589 Nr: 3479-48.2016.811.0037

 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 POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LEDA CALVO CARUCCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA LEDA CALVO CARUCCIO, Filiação: 

Francisco Vital Caruccio e Rosa Alice Calvo Caruccio, data de nascimento: 

21/10/1985, brasileiro(a), natural de Pelotas-RS, solteiro(a), estudante. 

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: Assim agindo, a denúnciada Ana Leda Calvo Carccio, 

incorreu na sanção dos art. 129,caput, do Código Penal, pelo que oferece 

o Ministério Públiico, por sua agente signatária, a presente denúncia,

Despacho: Código 166589Vistos.1. Recebo a denúncia em desfavor de 

Ana Leda Calvo Caruccio, dando-o como incurso nos artigos nela 

mencionados.1.2. Cite-se a acusada, por edital, com prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do 

mesmo diploma legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, a acusada poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (CPP, art.396-A).4. Não apresenta a 

resposta, no prazo legal, desde já, nomeio o Defensor Público, para 

oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, paragrafo segundo).5. Sem 

prejuízo, defiro item 1 da cota ministerial de fl. 60.6. Outrossim, 

considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo verificou-se 

que o réu não responde a outra ação penal, designo audiência para 

proposta da suspensão condicional do processo para dia 03/09/2018 ás 

14:00 hs.6. Após, venham conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do 

CPP.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 10 de maio de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 07 de agosto de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167104 Nr: 3758-34.2016.811.0037

 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 POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO JÚNIOR DE SOUZA, Cpf: 

03406661106, Rg: 24529632003-0, Filiação: Marina de Jesus Souza e 

Antônio de Souza, data de nascimento: 13/01/1989, brasileiro(a), 

solteiro(a), serviços gerais, pintor, Telefone 66-96728595/96222037. 

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: Assim agindo, o denunciado Antônio Júnior , incorreu na 

sação do Art. 330 do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, por sua agente signatária, a presente 

denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado da audiência de 

instrução e julgamento, recebida, empós, a denúncia ouvidas as 

testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado.

Despacho: Código 1671041. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro.2. Cite-se o acusado Antonio Junior de Souza, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 02 de agosto de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197870 Nr: 7695-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA SIQUEIRA, JOSÉ MARCELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 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 08 

(oito) dias, contrarrazões, nos termos do artigo 600, do Código de 

Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 22 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181285 Nr: 11197-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNO SANTANA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 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 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 23 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

Comarca de Sorriso
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1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104590 Nr: 7657-36.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CAOVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR MEISTER, VALDERI CAMILO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:17.551, João Paulo F. Alves - OAB:

 Vistos etc. Homologo a desistência manifestada pela parte autora no que 

se refere ao depoimento da parte adversa, bem como quanto as 

testemunhas não inquiridas nesta oportunidade, para que surta os 

regulares efeitos de legalidade. Arbitro os honorários advocatícios à 

Advogada nomeada para o ato em 2URH, nos termos da Resolução nº 

096/2007 da OAB/MT, devendo a Secretaria da Vara, se provocada, 

expedir a competente certidão. Encerrada a instrução, sai a parte 

devidamente intimada para apresentação de suas alegações finais no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146761 Nr: 2368-20.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Vistos etc. Homologo para que surta os regulares efeitos de legalidade a 

desistência manifestada com relação à testemunha Thayze Guareschi. 

Encerrada a instrução, intimem-se as partes para apresentação de suas 

alegações finais em forma de memoriais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos os autos para prolação de sentença. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93137 Nr: 4835-11.2012.811.0040

 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: VARGAS TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENIO DOBLER, JULIANO DA SILVA, MAFRE 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:49473/PR, PAULO SÉRGIO DANIEL - OAB:9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaélsio da Cruz 

- OAB:8028-b, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte Autora, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Correspondência devolvida 

(fl(.) 368), com a observação da EBCT "mudou-se"..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 154335 Nr: 6010-98.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO CESAR BORTOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE, fazendo constar na decisão 

atacada a análise acima, MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado 

em seus exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 4019-63.2011.811.0040

 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: NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA 

POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILO ANDREGHETTO, LEONILDA VANZELLA 

ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Posto isso, ausentes os requisitos legais pertinentes, julgo totalmente 

improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com fundamento no 

art. 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de 

sentença, promova a reclassificação dos autos e cumpra-se na forma do 

art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às Providências.Sorriso/MT, 21 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.: 112709 Nr: 4539-18.2014.811.0040

 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: JACKSON LUIZ BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

SORRISO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o(a) PARTE DEVEDORA, 

efetuar o pagamento do valor condenado em sentença/acórdão, sem que 

pelo(a,s) mesmo(a,s) fosse apresentada qualquer manifestação.

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 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81311 Nr: 332-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - OAB:, 

CRISTIANA VASCONSELOS BORGES MARTINS - 
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OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 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 TIMAR os subscritores 

do petitório de fl. 222, Dr. Alexandre de Almeida, OAB/PR 56.124, para que 

traga aos autos documento hábil a comprovação da cessão de créditos 

em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL 1, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de substituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127695 Nr: 4024-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ADÃO ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA, ALMIR ANTONIO DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CETIFICO 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.: 170216 Nr: 3505-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em 

seus exatos termos.Ademais, considerando que esta magistrada estará 

participando do I Congresso Internacional de Insolvência Empresarial em 

São Paulo/SP nos dias 28 e 29/08/2018 e, em trânsito na data de 

30/08/2018, mostra-se necessária a readequação da pauta, motivo pelo 

qual REDESIGNO a audiência para o dia 17 de Outubro de 2018, às 

17h00min.INTIMEM-SE todos.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 23 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157115 Nr: 7577-67.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216

 Isto posto e sem mais delongas, julgo totalmente improcedentes os 

presentes embargos à execução, o que faço com fundamento no art. 487, 

inciso I do CPC.Condeno a embargante ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

15% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC.Tendo os embargos sido recebidos sem efeito suspensivo, 

independentemente do trânsito em julgado, dê prosseguimento à execução 

em apenso.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

traslade-se cópia para os autos principais. Após, aguarde-se em Cartório 

pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. 

Requerido o cumprimento de sentença no que pertine aos honorários de 

sucumbência, após a reclassificação dos autos, proceda-se na forma do 

art. 523 do CPC.P.R.I.C.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 23 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.: 48466 Nr: 5425-27.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TANAJU BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 CERTIFICO 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 INTIMAR 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%).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2803-33.2012.811.0040

 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: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 Autos n. 2803-33.2012.811.0040 - Código Apolo: 91224.

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 452, INTIMEM-SE as partes para, sendo 

possível, informar, no prazo de 5 (cinco) dias, novo endereço das 

testemunhas indicadas.

Transcorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supracitada, 

DECLARO encerrada a instrução processual do presente feito.

Após, INTIMEM-SE as partes para apresentarem razões finais, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS para prolação de sentença.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 23 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.: 147273 Nr: 2656-65.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:24195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Gislaine Crispim de Farias Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, 

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555
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 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA 

INICIAL, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.CONDENO o autor nas custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do mesmo códex, 

restando SUSPENSA sua exigibilidade, eis que beneficiário de assistência 

judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Sorriso/MT, 22 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.: 105729 Nr: 8817-96.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES, CICERA JANUARIA DE 

ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER -ESPÓLIO, 

ALEXANDRE SELINGER, WALDECY MARINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

DANIEL RADINS - OAB:8538-a, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - 

OAB:16344, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 Vistos etc. Defiro ao MPE o prazo de 05 (cinco) dias para indicação do 

endereço das testemunhas. Desde já, designo audiência de continuidade 

da instrução para o dia 27 de Setembro de 2018, às 14h:00min, devendo a 

Secretaria providenciar a condução coercitiva da testemunha Francisco 

Pereira dos Santos, bem como a intimação das demais, caso informado o 

endereço atualizado no prazo fixado. Se for o caso, deverá expedir as 

competentes cartas precatórias. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99619 Nr: 2265-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ, ALCINO MANFROI, IRACEMA 

MANFROI, ALFREDO JANDT, SELMIRA LANZ, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, 

CATARINA SARTORI ZANOLLA, CELSO SIBINO (SILVINO) ZANATA, 

CLAIR REOLON, ILDO JOSE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:MT 271, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT-3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PECZEK - 

OAB:22437-0, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as Partes 

Exequente e Executados para manifestarem-se nos autos acerca dos 

cálculos de fls. 1.123.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146761 Nr: 2368-20.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentação de suas alegações finais em forma de memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte Autora.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 147886 Nr: 2927-74.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99458 Nr: 2088-54.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELMINA IZABEL GIACOMINI CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A

 Código Apolo nº: 99458

Vistos, e etc.

Considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, expeça-se 

alvará de levantamento dos valores depositados à fl. 457, conforme 

requerido à fl. 459.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

apresente se há, ou não, a existência de valores remanescentes, sob 

pena de, no silêncio, este Juízo entender que houve o pagamento integral 

do débito, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99876 Nr: 2561-40.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

JONATHAN PORTELA - OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ONEIDE DOS SANTOS, Cpf: 

78183014968, Rg: 26653.701, Filiação: Leonardo dos Santos e de Isabel 

Lina dos Santos, data de nascimento: 05/12/1971, brasileiro(a), natural de 

Maravilha-SC, casado(a), motorista, Telefone 3544-7091. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 
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incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 9.319,15 (Nove mil e 

trezentos e dezenove reais e quinze centavos) especificado na petição 

inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: AÇÃO MONITÓRIA COM FULCRO NO ARTIGO 1102-A 

DO CPC EM RAZÃO DE UM ADIANTAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGA.

Despacho/Decisão: Autos nº: 2561-40.2013. 811.0040Código Apolo nº: 

99876.Vistos, etc.Defiro o pedido de fl. 72-73, uma vez que foram 

efetuadas diversas diligencias em busca do endereço do executado, 

contudo todas infrutíferas, para tanto, DETERMINO a regular 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com prazo de 

30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal para 

expressa manifestação, observando na espécie o regramento do artigo 

256, I do NCPC. Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte 

requerida para apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os 

interesses e defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR 

ESPECIAL a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, para patrocinar seus 

interesses nos autos. Acerca desta nomeação e/ou intimação, para 

manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) curador (a) 

especial em referência e, para as demais intimações vindouras. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se.Sorriso/MT, 19 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 05 de junho de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34922 Nr: 4037-60.2006.811.0040

 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: PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTICANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA WILLERS - 

OAB:9308/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte REQUERIDA, ainda que 

devidamente intimada por seu procurador, via DJE 10279 em 20/06/2018, 

motivo pelo qual, impulsiono os autos, INTIMANDA A PARTE AUTORA, para 

recolher a guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o 

pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Juduciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100858 Nr: 3667-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPOCA PRESENTES LTDA, EDISON PAULO 

FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44485 Nr: 1048-13.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, JULIANO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DOMINGOS DELA PRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da parte 

Requerida, sem que, até a presente data, houvesse apresentação de 

contestação/IMPUGNAÇÃO, razão pela qual intimo o autor para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27675 Nr: 2136-91.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA RODOVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do requerido, motivo pelo qual intimo 

o autor para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105406 Nr: 8481-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SENHOR, DIRCEU SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 7435-39.2011.811.0040

 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: MARIA APARECIDA DANTAS DE ABREU, EDGAR 

IACHESKY DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR IACHESKI DE ABREU JUNIOR - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, FABIANA MAYUMI KANDA DOS SANTOS - OAB:9.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA MAYUMI KANDA 

DOS SANTOS - OAB:9.371

 Certifico e dou fé devidamente intimado INVENTARIANTE deixou decorrer 

o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal , sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 194983 Nr: 6786-30.2018.811.0040
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado, via 

publicação no DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à 

virtualização do presente feito, na plataforma eletrônica do PJE, bem como, 

para fins e prazo do artigo 321 do CPC, comprove documentalmente a 

necessidade dos benefícios da Lei 1060/50, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01.No mais, PROCEDA-SE a secretaria judiciária com as 

baixas e anotações necessárias do processo físico, junto ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95322 Nr: 7159-71.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENHA CRISTINA ROCHA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, MARCIO FREDERICO 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 95322

Vistos, etc.

Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o recolhimento da 

diligência, conforme certidão à fl. 76.

Se comprovado, expeça-se Carta precatória à Comarca de Colíder, com 

fito de dar cumprimento à busca e apreensão do veículo descrito nos 

autos, observando-se o endereço à fl. 75.

Após, DÊ-SE vistas à parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108748 Nr: 1223-94.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU TONINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131436

 Código Apolo nº: 108748

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3095 Nr: 463-78.1996.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR ARAGÃO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Código Apolo nº: 3095

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requererem o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, concluso para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128832 Nr: 4668-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLACK CONTAINER BLUMENAU COM. LTDA -ME, BOX 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FERNANDO CAPITANIO, BRUNA 

FERNANDA CAPITANIO CORREIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO CANISIO WILLRICH - 

OAB:22821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 128832

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente e via DJe, na pessoa de seu(a) 

advogado(a), para se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, §1º do CPC/15.

Após, concluso para as deliberações pertinentes.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54011 Nr: 4227-18.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 2668-26.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA VITORIANO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2524 Nr: 292-87.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL, ODETE TEREZINHA 

SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal e as partes executadas 

não se manifestaram nos autos, não houve interposição de embargos, 

nem impugnação nos autos. Desta forma, nos termos da decisão de fl. 

122, procedo a intimação do exequente para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Sorriso, 23 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51059 Nr: 1318-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ 

BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Tendo em vista a juntada da Carta Precatória às fls. 137-153, 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

Sorriso, 23 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VALADARES SOUZA (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL (RÉU)

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000149-80.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO RÉU: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO 

MIGUEL, LEONARDO VALADARES SOUZA Vistos. Analisando os autos 

verifica-se que houve erro no sistema PJe no que diz respeitos às mídias 

anexadas referente à audiência de instrução de Id 14793296. Assim, 

segue em anexos todas as mídias, bem como termo de audiência 

devidamente assinado pelas partes. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VALADARES SOUZA (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL (RÉU)

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000149-80.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO RÉU: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO 

MIGUEL, LEONARDO VALADARES SOUZA Vistos. Analisando os autos 

verifica-se que houve erro no sistema PJe no que diz respeitos às mídias 

anexadas referente à audiência de instrução de Id 14793296. Assim, 

segue em anexos todas as mídias, bem como termo de audiência 

devidamente assinado pelas partes. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139152 Nr: 10198-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA SOM COMERCIO VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA – ME, MARCIANA FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55850 Nr: 6140-35.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, JOSE EDUARDO RODRIGUES NETTO - 

OAB:59.775-RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60538 Nr: 3835-44.2010.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNI CESAR ACCHAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14.338-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120384 Nr: 1858-75.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU DE MORAES, CLEUDINE DE SOUSA 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129337 Nr: 4957-19.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS GOMES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 
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DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61933 Nr: 5225-49.2010.811.0040

 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: LUCIANO APARECIDO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:12222/MT, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A

 Certifico que apesar de citada a parte Requerida não comprovou a 

distribuição da Carta Precatória até a presente data. Diante disso, 

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

via DJE, para apresentarem memoriais finais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, iniciando com a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100251 Nr: 2980-60.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREGORI MADALOZZO - 

OAB:15.842-A, LUCIANO PERUFFO - OAB:15812-A

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100872 Nr: 3681-21.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO HIPOLITO PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146376 Nr: 2165-58.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121586 Nr: 315-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA DE BARROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 39525 Nr: 2395-18.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MADEIRAS PIRES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52569 Nr: 3017-29.2009.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEEM, CEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, indicando bens a penhora, no prazo de quinze dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52192 Nr: 2584-25.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, EVANDRA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI ANTONIO STUANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE A PARTE 

AUTORA APRESENTOU RECURSO DE APELAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL 

PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, VIA DJE, 

PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS 

(ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123726 Nr: 1665-26.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRO RIBEIRO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE A PARTE 

REQUERIDA APRESENTOU RECURSO DE APELAÇÃO, RAZÃO PELA 

QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, VIA 

DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE 

DIAS (ART. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113173 Nr: 4899-50.2014.811.0040

 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: SILVANO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora, via 

DJE, para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104024 Nr: 7081-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 30 dias da publicação do Edital, bem 

como o prazo de quinze dias da citação do requerido, sem que houvesse 

apresentação de contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113172 Nr: 4898-65.2014.811.0040

 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: JOÃO PAULO WINCKLER RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de 30 dias da publicação do Edital, bem 

como o prazo de quinze dias da citação do requerido, sem que houvesse 

apresentação de contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42342 Nr: 5136-31.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS PARTES É TEMPESTIVO, 

BEM COMO QUE FORAM RECOLHIDOS OS PREPAROS, RAZÃO PELA 

QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA/REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECEREM SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1010 § 1º).

4ª Vara Cível

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2018-4VARA

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO - MM. JUIZ DE DIREITO 

DESIGNADO NA QUARTA VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE 

SORRISO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, CONSIDERANDO 

que a Corregedoria Nacional de Justiça implantou o Programa Nacional de 

Governança Diferenciada das Execuções Fiscais com objetivo de reduzir 

significativamente o acervo de execuções fiscais, e proporcionar a 

regularização fiscal do cidadão e recuperação do crédito público;

CONSIDERANDO que o referido "Projeto Efetividade na Execução Fiscal" 

está sendo executado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

através da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a execução do Mutirão Fiscal nesta Comarca de Sorriso 

nos dias 14 de agosto a 11 de outubro de 2018, com trabalho 

desenvolvido em conjunto entre o Poder Judiciário e Poder Executivo;

CONSIDERANDO que no período haverá tentativas de autocomposição 

entre os contribuintes e a Fazenda Pública Municipal, inclusive nos 

processos de execução fiscal em curso;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os trabalhos evitando-se 

diligências desnecessárias nos processos de execução fiscal, bem como 

o risco de constrição de bens dos devedores após a composição 

extrajudicial;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR que os processos de execução fiscal promovidos 

pelo Município de Sorriso, permaneçam em Secretaria até findar-se o 

prazo de autocomposição;

Art. 2º - DETERMINAR a devolução das execuções fiscais conclusas à 

Secretaria, devendo ser mencionado o número desta Ordem de Serviço no 

Sistema Apolo para devolução dos autos independentemente de 

despacho/decisão;

Art. 3º - DETERMINAR que nas execuções fiscais com acordos 

decorrentes do Mutirão Fiscal, seja providenciada a conclusão para 

homologação ou extinção pelo cumprimento;

Art. 4º - DETERMINAR que após o fim do Mutirão Fiscal sejam retomadas 

as conclusões dos executivos fiscais municipais.

Art. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se, afixando-se cópia no átrio do Fórum para 

conhecimento de todos.

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Candiotto,

Juiz de Direito.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004712-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

LUCILEIDE ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004712-83.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LUCILEIDE ARAUJO ALVES RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM 

SORRISO - MT Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão 

de benefício de auxilio-acidente c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por LUCILEIDE ARAUJO ALVES em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que 

pretende, em sede de tutela, que o requerido seja condenado a implantar o 

benefício. No mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido 

seja condenado ao pagamento de auxílio-acidente, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que em razão do acidente sofrido em 31/05/17, teve 

sua capacidade laborativa reduzida. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-acidente lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o 

benefício lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pese os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 
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nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há nos 

autos comprovação de que a concessão do benefício ao final da demanda 

causará qualquer prejuízo a parte, uma vez que não há nos autos 

qualquer laudo médico atualizado atestando que o mesmo se encontra 

incapacitado para atividades laborativas. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004678-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI (ADVOGADO(A))

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DANIEL PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004678-11.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004699-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

DENIZ JOSE GONCHOROSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004699-84.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DENIZ JOSE GONCHOROSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/ BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004735-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

IDEMAR LAMERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004735-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IDEMAR LAMERA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

IDEMAR LAMERA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta na juventude, 

permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão da aposentadoria por idade rural, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Ademais, não há qualquer comprovação nos 

autos de que a autora se encontra incapacitada para continuar laborando, 

não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, uma vez que não 

resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004740-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ADELAIDE SPINDOLA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004740-51.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ADELAIDE SPINDOLA MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada ADELAIDE SPINDOLA MENDES em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio-doença na qualidade de segurada especial, 

conforme verificada a incapacidade da parte autora, acrescidos de seus 

consectários legais, além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, 

relata a parte autora que está acometida de doença que a impede de 

realizar suas atividades laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença na qualidade de 

segurada especial, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 
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tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Depois, analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, não resta provado, em 

fase de cognição sumária, a carência exigida, na forma de segurada 

especial para concessão do benefício. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004752-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO CANOLA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004752-65.2018.8.11.0040. AUTOR: JOSE 

AFONSO CANOLA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

JOSE AFONSO CANOLA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade. 

Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta na juventude, 

permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão da aposentadoria por idade rural, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os documentos acostados aos 

autos, verifico que em que pese haver indícios do exercício de atividade 

rural pela parte autora, o mesmo só restará comprovado após a realização 

da instrução probatória, com oitiva de testemunhas. Do exposto, INDEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades 

da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004754-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK (AUTOR(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004754-35.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK, em face do INSS, na qual 

requer seja concedido o benefício previdenciário. Vieram-me os autos 

conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o endereço da parte autora 

pertence à Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º do art. 109 da CF, assim 

dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca 

não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a 

lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e 

julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou o entendimento de que, 

em ação proposta em face do INSS na justiça estadual, no exercício da 

sua competência delegada, é competente, de forma absoluta, o juízo da 

comarca de domicílio do autor para julgamento, eis que a competência 

delegada não autoriza ao autor alterar a comarca de seu domicílio para 

outro juízo não federal. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR 

RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO 

DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS 

AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. A jurisprudência da Primeira Seção 

deste e. TRF da 1ª Região firmou entendimento de que, tratando-se de 

ação proposta por beneficiário da previdência social contra o INSS 

perante a Justiça Estadual, no exercício da competência federal delegada, 

afigura-se absoluta a competência do Juízo de Direito da comarca de 

domicílio do segurado, e, por isso, improrrogável. 2. A Constituição da 

República de 1988 - CR/1988 garante ao segurado optar pelo ajuizamento 

da ação previdenciária na Justiça Estadual para facilitar o acesso, mas 

não autoriza a alterar a comarca de seu domicílio para escolher o juízo 

(grifei). Trata-se de competência funcional absoluta insusceptível de 

modificação e declarada de ofício (CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 

0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 de 17/10/2014) 3. Embora a 

autora indique na inicial endereço do município de Tiros/MG, toda a 

documentação apresentada como certidão de casamento, CTPS, 

declarações escolares, documentos do imóvel rural etc comprovam que a 

autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A incompetência do 

juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e não a sua 

extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar a 

incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004785-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

ROMUALDO FIM HOLSBACH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004785-55.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROMUALDO FIM HOLSBACH RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por ROMUALDO FIM HOLSBACH em face do INSS – 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por tempo de contribuição especial. É o relatório. Decido. 

Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos 

expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, 

ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o 

deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida 

pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do 

direito, além de se fazer necessária a presença do fundado receio de 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado. A 

não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos pela lei 

inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se verifica no 

caso dos autos. Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de 

que a parte autora se encontra incapacitada para continuar laborando, 

não sendo necessária a tutela jurisdicional de urgência, uma vez que não 

resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004783-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANERI LANGARO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004783-85.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANERI LANGARO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por idade híbrida c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por ANERI LANGARO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado a conceder a aposentadoria por idade 

híbrida. Para tanto, relata a parte autora que iniciou sua labuta na 

juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab 

initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, 

via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade 

híbrida, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o 

Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária 

a presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há qualquer 

comprovação nos autos de que a parte autora se encontra incapacitada 

para continuar laborando, não sendo necessária a tutela jurisdicional de 

urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao 

direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004825-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

RENIS MAURO KOJIMA (AUTOR(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004825-37.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RENIS MAURO KOJIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , 

Vistos/BG. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial foi 

subscrita pela advogada Dra. Ellen Ximena Baptista de Carvalho, 

entretanto, a procuração carreada aos autos (nº 14807722) não atribui à 

advogada em questão representar o autor em juízo, uma vez que tal 

documento não faz menção à patrona subscritora. Sendo assim, nos 

termos do arts. 104, 319 e 330 do NCPC, intime-se a advogada subscritora 

que, no prazo de 15 dias, regularize a representação processual, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004850-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE TEREZINHA BERNARDI (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004850-50.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIZETE TEREZINHA BERNARDI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação previdenciária de concessão 

de benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de 

urgência ajuizada por MARIZETE TEREZINHA BERNARDI em face do INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou 

sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que a parte autora se encontra 
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incapacitada para continuar laborando, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005938-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAINA DE JESUS MOTA GOMES (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005938-60.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

NATANAINA DE JESUS MOTA GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 29/09/2017 (n 11947292), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 23/11/2017 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

17h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002477-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JURANEIS FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002477-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JURANEIS FERREIRA MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Preliminarmente, ante a pugnada 

reconsideração da antecipação dos efeitos da tutela, impende pontuar 

que, desde o indeferimento do referido pedido, até o presente momento, 

não há situação diferente capaz de ensejar a reconsideração da decisão. 

Adiante, parte requerida alegou, em sua contestação, a preliminar de falta 

de interesse processual, bem como a questão prejudicial de mérito de 

prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede 

o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de 

regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de 

decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário 

para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro 

do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for 

o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória 

definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, 

que haveria prescrição das parcelas devidas há mais de cinco anos antes 

da propositura da demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do 

STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do 

benefício se deu em 21/11/2017 (Num. 13165332) termo a quo do eventual 

benefício a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/05/2018 

não há que se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, 

rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista 

que não existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 

156032, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 09h 

para realização da perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela 

perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino 

seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o procurador 

da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como comunicar a 

parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima independentemente 

de intimação. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO DAMASCENO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003297-02.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO PAULO DAMASCENO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de concessão de 

Aposentadoria Especial interposta por ANTONIO PAULO DAMASCENO DE 

SOUSA, já qualificado nos autos, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando que protocolou pedido de 

aposentadoria por tempo de contribuição, tendo a parte requerida 

indeferido. Requer seja reconhecido o período de atividade especial 

laborado por 14 anos que somados ao período laborado em atividade 

comum totaliza 38 anos de recolhimento. Requer a condenação do 

requerido a aposentadoria especial, convertendo-se o período trabalhado 

em condições especiais em tempo de atividade comum. A inicial foi 

recebida, tendo sido determinada a citação do requerido (Num. 8710475). 

O requerido mesmo citado, deixou de contestar a demanda (Num. 

9981487). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito no 

Num. 10533877. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Trata-se de concessão Aposentadoria Especial interposta por ANTONIO 

PAULO DAMASCENO DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. A parte autora requer o recebimento de 

aposentadoria por tempo de contribuição com a conversão do período 

laborado em condições especiais, pois alega ter preenchido os requisitos 

para sua concessão. No presente caso, a parte autora alegou que 

exerceu atividades insalubres, submetendo-se a agentes agressivos 

prejudiciais a saúde durante os períodos de 02/10/89 a 31/08/91; 01/09/91 

a 31/03/96; 01/04/96 a 05/05/98; 06/10/11 a 31/07/12 e 01/08/12 a 

20/11/15. Para a comprovação de sua alegação, juntou aos autos Perfil 

Profissiográfico Previdenciário PPP nos Nums. 8709939 e 8709947. No que 

tange a atividade desenvolvida sob condições especiais, a jurisprudência 

firmou-se no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização 

do denominado serviço especial é a vigente no período em que a atividade 

a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, assim, ser levada em 

consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos 53.831/64 e 

83.080/79, sendo possível o reconhecimento da condição especial com 

base na categoria profissional do trabalhador. Após a edição da Lei n.º 

9.032/95, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição a 

agentes nocivos em caráter permanente, podendo se dar através dos 

informativos e formulários. Somente a partir de 05/03/1997, data em que 

foi editado o Decreto n.º2.172/97, regulamentando a Medida Provisória 

1.523/96, convertida na Lei nº 9.528/97, tornou-se exigível a apresentação 

de laudo técnico para a caracterização da condição especial da atividade 

exercida. No específico caso em apreço, examinando a documentação 

dos autos atinente às atividades exercidas entre 02/10/1989 a 05/05/1998 

(Num. 8709939), verifico que, a atividade desempenhada pelo autor, de 

forma habitual e permanente com tensões de 250 a 440 volts, como 

eletricista, implicava exposição a agente nocivo, havendo o 

enquadramento do período no item 1.1.8 do anexo do Decreto 53.831/64. 

No que concerne ao período de atividade laborativa de 06/10/2011 a 

21/01/2013, compulsando o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP 

acostado no Num. 8709947 verifica-se que não há qualquer 

preenchimento no mesmo quanto a exposição a fatores de risco (ruído, 

poeira, ou alta tensão acima de 250 volts), razão pela qual referido período 

deve ser considerado apenas como tempo de labor comum. Quanto ao 

período laborado de 22/01/2013 a 20/11/2015, verifica-se que ora o autor 

esteve exposto ao agente ruído acima de 85 decibéis, nos termos do Dec. 

nº 4882/2003, ora à exposição à poeira de sílica, que, segundo a Portaria 

Interministerial MTE/MS/MPS nº 9, de 07 de outubro de 2014, é agente 

reconhecidamente cancerígena e que não se sujeita a limite de tolerância e 

nem há equipamento de proteção individual ou coletiva capaz de 

neutralizar a sua nocividade (art. 284, parágrafo único, da Instrução 

Normativa INSS/PRES 77/2015). Logo, o labor prestado no referido período 

deve ser enquadrado como especial. Somados os referidos períodos 

laborados em condições especiais, devidamente convertidos (fator 1,4), 

com os laborados em atividade comum, a parte autora perfazia o total de 

36 (trinta e seis) anos e 11 (onze) meses quando do requerimento 

administrativo, suficientes à concessão do benefício de aposentadoria por 

tempo de contribuição. Assim, na espécie, somado todo o período 

laborado pela autora, inclusive aquele sob as condições especiais, 

alcançam-se mais de 36 anos, cumprindo, assim, a carência exigida pela 

legislação. Logo, superados os requisitos legais, faz jus a autora ao 

benefício pleiteado. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente ação e CONDENO O REQUERIDO A 

PAGAR À ANTONIO PAULO DAMASCENO DE SOUSA O BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a 

ser calculado nos termos do art. 33, observado, ainda, o abono anual 

previsto no art. 40 e parágrafo único, ambos da Lei nº 8.213/91, devido 

desde o requerimento administrativo 29/03/2016 (Num. 8709926), e assim 

o faço para extinguir o feito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC. 

Ademais, declaro que o requerente exerceu atividades especiais nos 

períodos compreendidos entre 02/10/1989 a 05/05/1998 e 22/01/2013 a 

20/11/2015, devendo o instituto réu proceder à conversão do tempo de 

serviço especial em comum, pelo fator de conversão 1.4, de acordo com o 

art. 70 do Dec. 3048/99, com a consequente averbação. Deverá a 

autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações 

em atraso, quanto à correção monetária aplica-se o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de 

cada parcela. Por outro lado, quanto à fixação dos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 

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. Nos termos do artigo 85 §3°, inciso I do NCPC, 

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. Sentença não sujeita a remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000979-80.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON SILVA SOUSA (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000979-80.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANILSON SILVA SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pelo exequente em num. 12094022, homologo-os e 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000748-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em 

sua contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 
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de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 14/11/2017 (n 13001083), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/02/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

18h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELAI NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001327-30.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DELAI NUNES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 24/08/2015 (Num. 12269101) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

17:30h para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000050-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

VALTER AMERICO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000050-13.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALTER AMERICO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Considerando que o executado não impugnou os 

cálculos apresentados pelo exequente no Num. 12920417 e 12920420, 

homologo-os e determino a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000818-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

NOEL AVELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000818-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

NOEL AVELINO DOS SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 
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estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento administrativo 

se deu em 17/10/2017 (Num. 11868644) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 22/02/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Daphine Tirani Giglio de Oliveira, CRM n. 156032, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 24 de outubro de 2018, às 

18:30h para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001721-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

IVAN RODRIGUES BESERRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001721-08.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVAN RODRIGUES BESERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente id. 11321973-Pág.1-3, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

IVO VESPERINO FOLLMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010586-95.2016.8.11.0040 REQUERENTE: IVO VESPERINO FOLLMANN 

REQUERIDO: ADRIANO FABRICIO - ME Trata-se de reclamação proposta 

por IVO VESPERINO FOLLMANN em face de ADRIANO FABRICIO - ME, em 

que relata a reclamante que é credora da reclamada no valor de R$ 

8.600,00 (oito mil e seiscentos reais). Citada a reclamada, a mesma não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. A reclamada foi citada de forma eficaz conforme 

preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar contestação, diante 

do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pela nota promissória apresentada/ Ante o exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA (ADVOGADO(A))

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010443-09.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MECANICA DIESEL PARANA 

LTDA - EPP REQUERIDO: VOLMAR VARGAS DA SILVA Trata-se de 

reclamação proposta por MECANICA DIESEL PARANA LTDA em face de 

VOLMAR VARGAS DA SILVA, em que relata a reclamante que é credora 

da reclamada no valor de R$ 6.251,00 (Seis mil duzentos e cinquenta e um 

reais). Citada a reclamada, a mesma não apresentou contestação, bem 

como não compareceu à audiência de conciliação. No mais, relatório 
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dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. É o relatório. 

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, 

já que não há necessidade de produção de prova em audiência. A 

reclamada foi citada de forma eficaz conforme preceitua o Enunciado 5 do 

FONAJE, contudo, sequer demonstrou interesse em participar ativamente 

dos atos processuais, deixando de comparecer à audiência de conciliação 

e apresentar contestação, diante do que declaro a revelia, a teor do art. 

20 da Lei n. 9.099/95. É da literalidade de tal comando normativo que a 

revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

reclamante, salvo se o contrário resultar da prova dos autos. Ou seja, 

“essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada se da análise das 

provas carreadas aos autos o Magistrado obtiver conclusão diferente do 

que alega o requerente” (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20141310050527 (864375), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, 

DJe 05.05.2015). A presunção, não obstante, deve prosperar neste feito, 

isso porque a dívida alegada está comprovada pela nota promissória 

apresentada/ Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.251,00 (Seis mil 

duzentos e cinquenta e um reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a 

partir do vencimento, e acrescido de juros legais, a partir da data da 

citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. . 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de março de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006239-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PERES BATISTA (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006239-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BEATRIZ PERES BATISTA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora, BEATRIZ PERES 

BATISTA, que foi surpreendida com uma inscrição indevida do seu nome 

efetuada pela requerida, o que a impediu de retirar uma moto no consórcio 

que havia sido contemplada. Refere que cursou fisioterapia no ano de 

2017, entretanto teve que trancar o curso no segundo semestre daquele 

mesmo ano por razões alheias a sua vontade. Diz que o débito de 

R$756,10, com relação ao contrato AG00000003551172 foi pago na data 

do vencimento, de modo que não entende a inscrição realizada. Requer: a) 

a declaração da inexistência do débito; b) a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a 20 

vezes o salário mínimo vigente; c) condenação da requerida ao pagamento 

de honorários advocatícios que teve que despender ao ingressar com a 

presente ação; d)pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado de 

R$756,10. Foi deferida a medida liminar, e determinada a inversão do ônus 

da prova. De início, refuto dois pedidos efetuados pela parte autora, quais 

sejam, pagamentos de honorários advocatícios e condenação ao 

pagamento em dobro do valor que foi realizada a inscrição, pois 

independem da constatação de se foi ou não indevida a presente 

inscrição. A repetição em dobro de valores tem lugar quando o 

consumidor é cobrado e paga por valor que posteriormente venha a ser 

considerado indevido, hipótese totalmente diversa da que consta nos 

autos, pois não houve pagamento de um valor, apenas inscrição do 

mesmo no Sistema de Proteção ao Crédito. Quanto ao ressarcimento dos 

honorários contratuais, também incabível o pedido de condenação ao seu 

ressarcimento, conforme farta jurisprudência nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CHEQUE. PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. 

CHEQUE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. RELAÇÃO DE DIREITO 

MATERIAL INCONTROVERSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. Preliminares de ilegitimidade ativa e 

passiva. Impõe-se não conhecer do recurso no ponto, uma vez que o juízo 

a quo, em despacho saneador, afastou as preliminares suscitadas. 

Preclusão operada. Constituição do título executivo. Não merece reparo a 

sentença no tocante ao valor do principal, correspondente ao valor a que 

a parte embargante se obrigou a pagar ao embargado pela aquisição de 

mercadorias. Relação jurídica de direito material incontroversa. Parte 

embargante que admite a contratação e a inadimplência. Ressarcimento de 

honorários advocatícios contratuais. Os honorários contratuais do 

procurador da parte autora não constituem dano material suscetível de 

reparação, na medida em que não se pode compelir quem não os 

contratou ao seu pagamento. CONHECERAM EM PARTE A APELAÇÃO E, 

NA PARTE CONHECIDA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70077074599, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 06/06/2018) 

(grifei) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO POR 

ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL EMT . 

NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO 

ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). 

AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO 

DE PATRONO PARA DEFESA DA CAUSA, NÃO CONFIGURADO. 1. 

Incontroversa a recusa de cobertura pela demandada, para realização do 

procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial - EMT . 

2. A tese defensiva, por seu turno, é de que o procedimento não encontra 

previsão no Rol de procedimentos da ANS. 3. Danos morais não 

configurados, considerando se tratar de mero descumprimento contratual. 

Em não sendo hipótese de dano moral in re ipsa, cabia ao demandante 

comprovar que sofreu abalo moral de modo excepcional, ônus do qual não 

se desincumbiu. 4. Honorários contratuais indevidos, pois decorrem da 

liberalidade do demandante em contratar o profissional, mormente se 

considerado se tratar de procedimento perante o Juizado Especial Cível, 

cuja hipótese dos autos contempla, dado o valor da causa, a possibilidade 

de o demandante postular seu direito, inclusive mediante pedido de balcão. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006840961, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em 28/03/2018) (grifo intencional). Desse 

modo, improcedem de plano os pedidos acima referidos. Quanto à 

inscrição indevida, a requerente afirma que a parte autora contratou os 

serviços fornecidos pela IES no semestre de 2017/1, entretanto teve que 

trancar os mesmos. Diz que o valor inscrito corresponde ao valor de um 

acordo realizado, mas que efetuou o pagamento da parcela na data do 

vencimento, conforme demonstra comprovante em anexo. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 
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cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerida, contudo, não 

demonstrou a legalidade da cobrança, em primeiro lugar pois a autora 

juntou a inicial comprovante de pagamento do débito de R$756,10 

realizado na data de 16/03/2017. O débito que gerou a inscrição possui 

vencimento nesta mesma data, e foi incluído no SPC em 14/10/2017. 

Assim, não há nos autos prova da legalidade da inscrição e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da legalidade da 

cobrança do débito, o qual já estava devidamente quitado, conforme 

demonstra a autora. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente quando da inscrição ora 

impugnada, o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO 

Face ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a ilegalidade da inscrição do débito 

referente ao contrato AG00000003551172, no valor de R$756,10 

determinando a baixa do nome da autora dos cadastros restritivos; b) 

Condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); 

Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

15 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 149917 Nr: 4084-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Pelo exposto, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA ofertada e CONDENO A RÉ ROSIMEIRE BORGES DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, como incursa nas penas dos arts. 329, 330 e 331, 

todos do Código Penal. (...).Consoante a regra do concurso material, a 

soma das penas atinge 08 (oito) meses, 15 (quinze) dias de detenção e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, em face da situação 

econômica da ré, cujo cumprimento deverá ocorrer, inicialmente, em 

regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.Deixo de 

converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por ter 

sido cometida com violência contra a pessoa (art. 44, I, do CP). Contudo, 

considerando que a pena não excede 02 (dois) anos, a acusada ser 

primária, bem como os requisitos do art. 59, do CP, autorizarem a medida 

(art. 77, do CP), aplico à ré o benefício do SURSIS, ficando a execução da 

pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos. Durante o primeiro ano do 
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prazo a beneficiada deverá prestar serviços à comunidade (art. 78, § 1º, 

do CP), ficando ainda obrigada às condições fixadas em audiência 

admonitória (art. 158, § 2º; c/c 160, ambos da Lei n. 7.210/84 - 

LEP).Considerando que a acusada, até o presente momento, responde ao 

processo solta; e considerando o regime inicial aplicado, permito que a 

mesma recorra em liberdade.Custas pela acusada.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, oficie-se como de 

costume, expedindo-se guia para a execução da pena.Intime-se o réu 

para o pagamento da multa-diária e custas, no prazo de 10 dias, do 

trânsito em julgado, sob pena de inscrição junto à dívida ativa.Após 

procedam-se as baixas necessárias com o arquivamento do 

feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Notifique-se o MPE.Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183937 Nr: 74-24.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO BEZERRA SILVA, VANDERLEI 

MARCILIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. CEZAR CALINOSKI JUNIOR, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS RAZÕES RECURSAIS EM 

FACE DE SEU ASSISTIDO ROMÁRIO BEZERRA SILVA, HAJA VISTA QUE 

O MESMO MANIFESTOU SEU DESEJO DE RECORRER DA R. SENTENÇA.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154363 Nr: 6028-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 6028-22.2016.811.0040 (Código 154363)

VISTOS/KP

Considerando que o feito encontra-se paralisado aguardando alegações 

finais do advogado de defesa do acusado LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO, 

abro vistas novamente para que este apresente alegações finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 21 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101225 Nr: 4067-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Certifico e dou fé que aportou nesta Serventia informações da 2ª Vara 

Judicial da Comarca de Guaíra/PR comunicando que foi designada a data 

de 28/08/2018 às 15:00 horas para interrogatório do réu Jefferson Terual 

de Assunção. Assim, remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147816 Nr: 2877-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Processo: 2877-48.2016.811.0040 (código 147816)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 28/07/2017, às 17:10min para o dia 

05/09/2018, às 14:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163846 Nr: 11433-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ADAO RODRIGUES, MAILON AIRES 

BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 11433-39.2016.811.0040 Código 163846Trata-se de ação 

penal, estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.Destarte, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme 

gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/09/2018 às 17:00 horas.

(...).Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146933 Nr: 2465-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR ALVES DE ARAUJO, 

DENOILSON BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 2465-20.2016.811.0040 (Código 146933)

VISTO/KP

Destarte certifique o transito em julgado do acórdão e ainda considerando 

que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal condenatória, expeça-se 

guia de execução definitiva dos réus condenados, devendo o gestor 

judicial, observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação - 

INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório 
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Distribuidor acerca da condenação e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 194598 Nr: 6630-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANE DANIELI AUGUSTA DE CRISTO, 

ALESSANDRA LENZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA LIMA DE SOUZA 

TAVARES - OAB:17937

 Processo: 6630-42.2018.811.0040 (Código 194598)

VISTOS/KP.

Trata-se de recurso em sentido restrito manejado contra a decisão 

derradeira, primeiramente, caso não o feito, certifique-se o(a) Senhor(a) 

Gestor(a) quanto a tempestividade do recurso interposto às fls. 329.

Após, em sendo tempestivo, recebo o recurso em sentido estrito 

interposto e, desde já, mantenho a decisão pelos seus próprios 

fundamentos.

Posteriormente, nos termos do art. 588 do CPP, se ainda não feito, vista à 

parte recorrente pelo prazo de 02(dois) dias e, na sequência, à parte 

recorrida pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, 

remetam os autos ao e. TJMT para apreciação do recurso interposto, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao (a/s) nobre membro (a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 118611 Nr: 9057-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEHANDER LUIZ DE SOUZA, CHARLENO 

DOS SANTOS FARIAS, VANESSA DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Processo: 9057-51.2014.811.0040 (Código 118611)

VISTO/KP

Destarte, considerando que o e. TJMT desproveu o recurso e alterou o 

regime inicial de cumprimento da pena, intime-se o réu na pessoa de seu 

Defensor constituído ou Defensor Público, e dê ciência ao MPE.

Após, expeça-se guia de execução definitiva, devendo o gestor judicial, 

observar o disposto nos artigos 983 da CNGC/MT.

 Expedida a guia de execução definitiva, o gestor judiciário deverá 

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 e verificará a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação na sentença, e, em caso 

positivo remeterá os autos conclusos para a devida destinação, ut art. 982 

da CNGC/MT.

 Após, cumpridas as formalidades, remeter os autos ao arquivo definitivo.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 060/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária da 2ª Vara Cível, Senhora 

Rosani Nascimento da Silva Almeida, matrícula 7738, estará em usufruto 

de 10 dias de férias exercício 2018 no período de 20 a 29/08/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor VALDEIR FERREIRA LIMA, matrícula 7761, Técnico 

Judiciário, lotada na Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário Substituto, no período de 20 a 29 de 

agosto de 2018, durante a ausência da titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 16 de agosto de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 059/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

 CONSIDERANDO o teor da decisão que defere o pedido de mudança de 

plantão lançada no Expediente n. 0073979-85.2018.811.0000;RESOLVE:

Art. 1° - Retificar, em parte, a Portaria nº 054/2018/DF que estabelece a 

escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça 

para o mês de Agosto, a saber: II - JUÍZES E GESTORES DO POLO Art. 2º 

- Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem 

como, encaminhar cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do 

Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, Delegacia Regional, 

Comando da Polícia Militar. Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir de 

sua homologação.Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 15 de agosto de 2018.FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direto Diretor do Foro

PORTARIA Nº 061/2018/DF - - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o mês de Setembro, a 

saber:

* A Portaria nº 061/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273856 Nr: 4163-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA CATARINA CALETTI DEON, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 95, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados das partes acerca da lavratura do Termo de 

Penhora e Depósito do bem indicado nos autos, com o que a parte 
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executada Rúbia Argenta Deon foi nomeada depositária fiel do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 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:

 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 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142617 Nr: 2053-83.2012.811.0055

 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: ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, ADRIANA 

BEZERRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA 

MELLO, CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, WICTOR 

ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, Renata Barcaro - 

OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.610, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS 

PONTES - OAB:OAB/MT 12414, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12.614-B, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) CERTIFIQUE a sorte do 

agravo de instrumento visualizado às fls. 2.646/2.647-verso, que busca 

reformar a decisão de fls. 2.411/2.425, que indeferiu o ingresso de Atilânio 

Albino da Silva como assistente litisconsorcial. A propósito, MANTENHO a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.II-) Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não consta dos autos decisão reformando o 

indeferimento do ingresso do assistente, como lançado às fls. 

2.411/2.425, INDEFIRO os pleitos de fls. 2.585/2.586 e de fls. 

2.686/2.686-verso, (...)III-) CERTIFIQUE a sorte do agravo de instrumento 

visualizado às 2.597/2.598-verso, que busca reformar a decisão de fls. 

2.531/2.535-verso, que indeferiu o pleito de justiça gratuita à parte 

demandada. A propósito, MANTENHO a decisão recorrida pelos seus 

próprios fundamentos.IV-) DEFIRO a sucessão processual para que 

passe a constar no polo passivo da demanda o espólio de José Eustáquio 

de Almeida Mello, representado pelo inventariante Rodrigo Jair Casarin, 

excluindo os herdeiros, facultando que a parte autora apresente eventual 

fato novo que impeça a sucessão como deferida no prazo de 15 dias. 

Transcorrido tal prazo sem impugnação, PROMOVA-SE a retificação da 

autuação e distribuição como ora determinado. V-) INDEFIRO o pleito de 

fls. 2.660/2.667.VI-) Uma vez certificado que as decisões que indeferiu a 

justiça gratuita à parte demandada e o ingresso do assistente 

permanecem hígidas, não obstante a decisão de fls. 2.411/2.425, DEFIRO 

derradeiramente o prazo de 15 dias para a parte demandada promover o 

depósito dos honorários complementares requeridos às fls. 2.354/2.357, 

sob pena de preclusão no que toca ao fornecimento do estudo cadastral 

requerido à INTERMAT.Depositados os honorários, INTIME-SE o perito para 

promover a elaboração da planta georreferenciada do imóvel, nos termos 

da manifestação de fls. 2.354/2.357, prosseguindo-se, por conseguinte, 

com a elaboração da perícia determinada às fls. 866/874(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233447 Nr: 22280-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, CESAR AUGUSTUS MELO, MARIA JOSÉ 

PESERICO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 I-) Posto isso, NÃO CONHEÇO a exceção de suspeição por conta da 

patente intempestividade.II-) DEFIRO a sucessão processual para que 

passe a constar no polo passivo da demanda o espólio de José Eustáquio 

de Almeida Melo, representado pelo inventariante Rodrigo Jair Casarin, 

excluindo os herdeiros, facultando que a parte autora apresente eventual 

fato que impeça a sucessão como deferida no prazo de 15 dias. 

Transcorrido tal prazo sem impugnação, PROMOVA-SE a retificação da 

autuação e distribuição como ora determinado.III-) DEFIRO a intervenção 

de ADRIANA BEZERRA DE BRITO, na qualidade de assistente 

litisconsorcial de Álvaro Luiz Dal Ri, promovendo-se, por conseguinte, as 

retificações necessárias na autuação e distribuição, facultando que as 

partes apresentem eventual fato que impeça a sucessão como deferida 

no prazo de 15 dias. Transcorrido tal prazo sem impugnação, 

PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição como ora 

determinado.IV-) INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 dias, 

manifeste sobre a impugnação da proposta, como visto às fls. 

1.467/1.472, retificando o valor apresentado, se for o caso. Ato seguinte, 

INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

o que fora apresentado pelo “expert” e, no mesmo prazo, se concorde, 

depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de preclusão. Caso 

depositados, CUMPRA-SE a decisão de fls. 1.343/1.350-verso, com o 

adendo de que o perito deverá esclarecer se o objeto litigioso incide sobre 

terras da União.V-) INDEFIRO o pleito para que seja aprioristicamente 

definido que a perícia determinada nos autos principais também produza 

efeitos para a formação da convicção nos autos em epígrafe, tal qual o 

pedido de inspeção judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234459 Nr: 269-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALDEIR MOURA, LUIZ ALBERTO DE SIQUEIRA, PLINIO 

LANDO, LEANDRO CESAR CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ DAL RI, MARIA JOSÉ 

PESERICO, ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, CESAR 

AUGUSTUS MELO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, 

ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - 

OAB:OAB/MS 6813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124/MT, JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 
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OAB:OAB/MT 6.024-A, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) Como já determinado às 

fls. 1.210/1.221, também para instruir o feito com o máximo possível de 

elementos de convicção, sendo certo que o instrumento particular de fls. 

144/147-verso apresenta pertinente conteúdo probatório, OFICIE-SE ao 

Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei, encaminhando cópia do aludido 

documento, para que, no prazo de 15 dias, informe se há alguma mácula 

no respectivo reconhecimento de firma. (...) Após, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 dias, manifestarem acerca da resposta da diligência 

acima determinada. II-) Considerando a certidão de fl. 1.319, REITEREM-SE 

as intimações por carta precatória, constando nas missivas que se trata 

de reiteração, instruindo, então, com cópia dos ofícios e da certidão de fl. 

1.319, consignando o prazo de 15 dias para resposta e constando que, se 

transcorrer “in albis” o aludido prazo, será encaminhada cópia ao 

“Parquet” para as providências legais. (...) III-) DEFIRO a sucessão 

processual para que passe a constar no polo passivo da demanda o 

espólio de José Eustáquio de Almeida Mello, representado pelo 

inventariante Rodrigo Jair Casarin, excluindo os herdeiros, facultando que 

a parte autora apresente eventual fato que impeça a sucessão como 

deferida no prazo de 15 dias. Transcorrido tal prazo sem impugnação, 

PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição como ora 

determinado. IV-) DEFIRO a intervenção de ADRIANA BEZERRA DE BRITO, 

na qualidade de assistente litisconsorcial de Álvaro Luiz Dal Ri, (...) V-) 

INTIME-SE o perito para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre a 

impugnação da proposta, como visto às fls. 1.267/1.269, retificando o 

valor apresentado, se for o caso. Ato seguinte, INTIME-SE a parte 

embargante para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o que fora 

apresentado pelo “expert” (...) VI-) INDEFIRO o pleito para que seja 

aprioristicamente definido que a perícia determinada nos autos principais 

também produza efeitos para a formação da convicção nos autos em 

epígrafe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119448 Nr: 9390-31.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSH, BAR, RVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, ALFR, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta precatória remetida à comarca de 

Rondonópolis foi devidamente cumprida, entretanto, retornou com certidão 

negativa do Oficial de Justiça (fls. 313/314). Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2, ao artigo 1.218, § 1º da CNGC 

e à r. decisão de fl. 305, 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.: 118831 Nr: 8841-21.2009.811.0055

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

 PARTE AUTORA: OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, VALDECIR LEAL 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMAR SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa da averbação 

da caução, no valor de R$ 13,38 (Treze Reais e Trinta e Oito Centavos), 

devendo efetuar referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, 

nos termos do Ofício de fls. 108/109, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 186076 Nr: 3616-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROCKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:OAB/MT6905-E, LUIS GUSTAVO 

BANZI TONUCCI - OAB:OAB/MT 19.000, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11864/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 170, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222673 Nr: 12172-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO HENRIQUE DECONTO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 66, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5774 Nr: 588-64.1997.811.0055

 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): DIRCEU DIAS RODRIGUES, LÍDIA LIBERA BENA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, CRISTIANE YURI 

MATUZAWA - OAB:28.738, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, HÉRICK MARDEGAN - OAB:28.215-SP, ITELVINO 

HOFFMAN - OAB:3441/MT, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO - 

OAB:32.492, Juliana Rui Fernandes dos Reis - OAB:27.702, Kellen 

Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, LEONARDO 

HENRIQUE BARBOZA - OAB:178.038, Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26346, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206, 

SÉRGIO PAVESI FIGUERÔA - OAB:27.919/PR

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos do Ofício nº 553/2018 (fl. 752), oriundo da 

Primeira Vara Cível da comarca de Diamantino, para que, no prazo de 

cinco dias, efetuem o pagamento da diligência do oficial de justiça nos 

autos da carta precatória nº 1000933-31.2018.8.11.0005, da Primeira Vara 

Cível da comarca de Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146669 Nr: 6409-24.2012.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR CARLOS HUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMPO- COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E VETERINARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CASSIANO HENRIQUE HUNING - OAB:64334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeverson Leandro Costa - 

OAB:3134/RO

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 195, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca 

dos bens indicados à penhora às fls. 196/199 e fls. 202/204, pugnando o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174231 Nr: 16083-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLLA CHRISTINE C. F. B. 

CARVALHO - OAB:OAB/MT: 8852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Vistos.

Primeiramente, PROMOVA-SE o desapensamento dos vertentes autos, 

uma vez que não há conexão entre as demandas.

No mais, diante do lapso temporal já transcorrido desde o pleito de fl. 50, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, cumprir a 

determinação incrustada no ato judicial de fl. 49.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13298 Nr: 2287-85.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Pereira Camacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B OAB/MT

 Vistos.

Diante do contido na petição de fl. 1.758, SOLICITE-SE a devolução da 

Carta Precatória Código Apolo n. 1137706, independentemente de 

cumprimento.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274657 Nr: 4705-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Fiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Mara do Carmo Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509, 

SANDRO SOARES GIGLIO - OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 Vistos.

De início, 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, na Faculdade 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.

As partes deverão comprovar nos autos a participação na oficina com a 

juntada do certificado.

Por outro lado, considerando a resposta à reconvenção apresentada por 

meio da petição de fls. 54/60, INTIME-SE a parte demandada para, no 

prazo de 15 dias, apresentar impugnação.

CUMPRA-SE. INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270074 Nr: 1122-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:16316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 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, na Faculdade 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.

As partes deverão comprovar nos autos a participação na oficina com a 

juntada do certificado.

No mais, AO MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 178695 Nr: 20853-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS, NS, LS, IS, JDOS, LGS, JCV, MJS, MSV, MCSV, 

EMR, MCSF, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, PEDRO MARCELO 

SIMONE - OAB:3937 MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, RAFAEL 

MORTARI LOTFI - OAB:236623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, colhe-se que o valor da causa fora alterado, 

seguindo a decisão de fls. 648/648-verso, como se vê às fls. 

652/652-verso, bem como as custas e taxa remanescentes, diante do 

equívoco apontado pela contadoria às fls. 654/655, foram devidamente 

recolhidas, como se colhe dos documentos de fls. 660/663.

Passo seguinte, o valor condizente aos incapazes fora depositado à fl. 
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646, sendo que, em relação a tal, o “Parquet” manifestou à fl. 664 e não 

apresentou oposição.

Logo, não se verificando equívoco no depósito do valor condizente aos 

incapazes e no recolhimento das custas e taxa judiciária, resta certificar o 

trânsito em julgado da sentença para o cumprimento dos comandos ali 

insertos.

Posto isso, uma vez certificado o trânsito em julgado da sentença 

prolatada, CUMPRAM-SE os itens I, II, III e IV de fls. 641/641-verso.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286698 Nr: 14531-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMB, IFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por João Manoel Barbosa e Ilma Ferreira da 

Silva.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: ILMA 

FERREIRA DA SILVA BARBOSA.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

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

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286764 Nr: 14578-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCDM, JCDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer 

tempo.

Recebo a petição inicial posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284787 Nr: 12906-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284790 Nr: 12907-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158105 Nr: 6701-72.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação do advogado da parte da 

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao preparo da 

Carta Precatória expedida à Comarca de Campo Verde-MT, com a 

finalidade de citação, penhora e avaliação, juntando a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216531 Nr: 7115-65.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉO CONSTRUÇÕES LTDA

 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: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 153/163 foi interposto pelo 

requerente no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira
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Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224817 Nr: 14098-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDMPCLM, CHKM, NDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o interesse do exequente de que recaia 

penhora sobre o veículo encontrado no sistema RENAJUD, intimo-o para 

indicar o endereço onde o referido bem possa ser localizado, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145794 Nr: 5493-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES & MICHELOTTI LTDA, JOAO NUNES 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: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9.385

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

impugnação à penhora apresentada às fls. 154/170, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112298 Nr: 2514-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA CLOTILDES 

RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que, haja vista a expedição de mandado de avaliação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro: 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286744 Nr: 14568-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECK COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 

ME, JOSE LUIZ BECK FILHO

 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 execução, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Jardim Europa, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286645 Nr: 14477-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de execução, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila 

São Pedro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165587 Nr: 4353-47.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, SALDI 

HORN, ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 374, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167177 Nr: 7166-47.2014.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO HORN, CELIA JONER HORN, SALDI HORN, 

ELENIR TERESINHA HOCHEIDT HORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE SANCHES 

DA COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que intimo a parte embargada para se manifestar sobre o 

comprovante de fl. 271, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27511 Nr: 925-72.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS, LUIZ ANTONIO 

LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT

 Certifico que, apesar de intimada, a parte exequente não comprovou o 

preparo da Carta Precatória a ser distribuída na Comarca de Cuiabá/MT, 

limitando-se apenas a comprovar a distribuição da Carta Precatória em 

Mangueirinha/PR. Desse modo, intimo a parte exequente para resolver 

referida pendência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198659 Nr: 13735-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOTA VELOSO, A. M. VELOSO & 

MATOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória com 

diligência infrutífera, intimo a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286744 Nr: 14568-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECK COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA 

ME, JOSE LUIZ BECK FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 05(cinco) dias retirar a Carta Precatória expedida para 

providenciar a sua distribuição na Comarca de Curitiba-PR.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103484 Nr: 2284-52.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL- BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMINA VIZENTIN 

DOMINGUES - OAB:133.338/SP, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:140109-B/SP

 Certifico que, haja vista a indicação de data em fls. 697/698, intimo as 

partes que o início da perícia dar-se-á na data de 15/10/2018, às 13h, 

ocasião na qual os autos estarão disponíveis ao perito para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 3994-20.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Certifico que, intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser distribuída na Comarca de 

Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229203 Nr: 17832-39.2016.811.0055

 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: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do advogado da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cuiabá-MT para citação do requerido, juntado a 

guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 856 Nr: 1351-31.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA TODOS OS SANTOS LTDA, 

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP

 Certifico que, haja vista a expedição de carta precatória em fl. 484 dos 

autos, intimo o exequente para efetuar o respectivo preparo, no prazo de 

5 dias, para, posteriormente, ser enviada através de malote digital ao juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118917 Nr: 8861-12.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 

13.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que, haja vista a penhora de bens imóveis em fl. 195, intimo o 

executado para se manifestar, querendo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219295 Nr: 9367-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 72/73, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173679 Nr: 15436-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE, JOACIR JOLANDO 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GIONGO, ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:18.406.Amt, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 514,36 (quinhentos e quatorze 

reais e trinta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

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

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141371 Nr: 716-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA GOMES LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o autor para que se manifeste sobre o pedido de restauração 

parcial dos autos por meio das cópias indicadas.

Não sendo impugnada a autenticidade das cópias, translade-as para o 

feito em substituição das peças indicadas pelo Procurador Autárquico, 

prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, ficando desde já 

homologado os cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de 

sentença, caso não haja impugnação quanto a autenticidade da cópia dos 

cálculos apresentados, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto 

no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, 

mediante carga/remessa dos autos, para promover a regularização da 

implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, 

sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada por agora em R$ 10.000,00.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129307 Nr: 8152-40.2010.811.0055

 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: ALZENI DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique-se a regularização quanto ao registro do patrono das partes.

Retifique-se a autuação, visto que o feito julgado não mais se encontra 

dentro das metas prioritárias.

Por fim, não sendo apresentados novos requerimentos no prazo de 30 

dias, e certificada a inexistência de pendências quanto as custas, ante a 

gratuidade deferida ao sucumbente, proceda-se o arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158423 Nr: 7021-25.2013.811.0055

 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: SIMÃO ROECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a transação processual atingiu apenas o recurso do 

reqeurido e não o recurso voluntário do autor e sendo certo que já foi 

oportunizada a apresentação das razões do INSS, remetam-se os autos à 

Instância Superior, ante a pendência do recurso voluntário do autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1504-39.2013.811.0055

 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: PEDRO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, ISRAEL 

QUEIROZ SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a recusa justificada, nomeio em substituição a Dra Siomara Tenroller, 

com endereço profissional Julio Martinez Benevides, 68 E, Centro,Tangará 

da Serra - MT, (65) 3311-1902.

A perita deverá ser intimada pessoalmente para a realização da pericia, 

devendo em tal oportunidade ser entregue a mesma cópia dos quesitos 

fls. 9v e 64 e documentos de fls. 22/48 e 86, consignando o prazo de 15 

dias para a apresentação de laudo, com a resposta dos quesitos, 

devendo no que tange àqueles que não puderem ser respondidos ante a 

impossibilidade de realização de novos exames serem identificados como 

(PREJUDICADOS) pela perita, ficando mantido os honorários já arbitrados.

Prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173204 Nr: 14833-84.2014.811.0055

 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: DANIEL AMARO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Intime-se o Perito para designação de nova dada.

Após, procedam-se as expedições e intimações necessárias para a 

realização da pericia, cumprindo-se integralmente o despacho de fls. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177590 Nr: 19646-57.2014.811.0055

 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: VALDETE RODRIGUES MARTINS

 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:

 Vistos,

Intime-se o patrono da parte falecida para que apresente procuração 

concedidas pelos herdeiros do mesmo, sob pena de indeferimento do 

pedido de fls. 69.

Sem prejuízo, intime-se, pessoalmente, a companheira do autor, com 

endereço indicado a fls. 21, para que se habilite para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito.,

Frustrada a intimação pessoal e não sendo apresentado novo endereço 

desta pelo patrono da autora original, proceda-se a intimação de Maria 

Gorete Viana Segredo por edital.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160938 Nr: 11196-62.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$168,43, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 06 de junho de 

2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206020 Nr: 19578-73.2015.811.0055

 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 DO NASCIMENTO SCARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206583 Nr: 20124-31.2015.811.0055

 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: JOELCIO DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230710 Nr: 19165-26.2016.811.0055

 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: CHEILA SANTOS DE MORAES

 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:

 [...])Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209627 Nr: 1827-39.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ROMÃO

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210080 Nr: 2175-57.2016.811.0055

 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: VANDER PEREIRA ROCHA

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230706 Nr: 19157-49.2016.811.0055

 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: ROSENI FERNANDES SPECIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205461 Nr: 19100-65.2015.811.0055

 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: CARLOS PEREIRA DA SILVA

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205494 Nr: 19158-68.2015.811.0055

 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: ANEIDE MACHADO

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 208712 Nr: 969-08.2016.811.0055

 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: EULENE SOARES CORCINO

 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:

 [...])Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206431 Nr: 19987-49.2015.811.0055

 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: SHIRLENE CHIERIGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209637 Nr: 1847-30.2016.811.0055

 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: MÁRCIA DURÃES DE OLIVEIRA

 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:

 [...])Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230703 Nr: 19151-42.2016.811.0055

 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: IRACY GOMES TEIXEIRA

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221298 Nr: 11157-60.2016.811.0055

 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: HELIO DANTAS

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212475 Nr: 4098-21.2016.811.0055

 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: NINNA DE ALMEIDA

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210094 Nr: 2201-55.2016.811.0055

 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: RUTH DURAES MAZZO

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205834 Nr: 19459-15.2015.811.0055

 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: ANA MARIA FURTADO DA FONSECA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, VINICIUS 

DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205849 Nr: 19483-43.2015.811.0055

 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: NOELI TEREZINHA LAZAROTTO CASARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 221283 Nr: 11135-02.2016.811.0055

 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: LUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTOS

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 138 de 492



procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 243733 Nr: 11799-96.2017.811.0055

 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: SOLANGE SANTOS DA SILVA OJEDA

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191660 Nr: 8027-96.2015.811.0055

 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: ANA ELZA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 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:

 )Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205475 Nr: 19120-56.2015.811.0055

 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: NELCY FÁTIMA BICIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205615 Nr: 19247-91.2015.811.0055

 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: MARCIO DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205831 Nr: 19454-90.2015.811.0055

 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: CARLITA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 
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diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210097 Nr: 2207-62.2016.811.0055

 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: VALDENEIDE FERREIRA SANTANA

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 219808 Nr: 9759-78.2016.811.0055

 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: AGNALDO SOARES DAMACENA

 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:

 [...])Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222863 Nr: 12336-29.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SOLANGE DOEBBER

 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:

 [...]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208324 Nr: 693-74.2016.811.0055

 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: Carlos Alberto Spazapan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..]Dessa forma, intimo a parte autora, por meio do seu patrono, via DJE, 

para se manifestar em 30 (trinta) dias, já considerando a importância das 

medidas, nos seguintes termos:1)Juntar aos autos comprovantes das 

datas em que recebia a remuneração à época de conversão para URV, 

bem como sobre a data de admissão no serviço público 

municipal.2)Manifestar quanto ao interesse de suspender a presente 

ação, haja vista que sua pretensão já seria abarcada pela ação coletiva 

de código 197854, cuja procedência parcial já teria sido reconhecida e 

diante de eventual confirmação teria eficácia “ultra partes”.Anoto que 

quanto a opção de sobrestamento para aproveitamento da coisa julgada 

da ação coletiva, caso seja assinalada de forma positiva, os presentes 

autos aguardarão no arquivo até o retorno da demanda (em fase 

recursal), podendo os legitimados (tal qual a parte autora) manejar 

eventual cumprimento de sentença em caso de ser confirmada a 

procedência, ou promover o prosseguimento do feito em caso 

diverso.Intimo via DJE. Decorrido o prazo, havendo concordância, ao 

arquivo provisório até o retorno dos autos de código 197854.Tangará da 

Serra-MT, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 278736 Nr: 8034-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17731/O, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6 

576/MT

 [...] ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de 

Tangará da Serra/MT e Terraplanagem Itália Ltda.Relata a inicial a 

ocorrência de diversas irregularidades na infraestrutura do loteamento 
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Jardim Itália, notadamente a pavimentação asfáltica e o escoamento de 

águas fluviais, de acordo com vistoria realizada no local, motivo pelo qual 

requer a concessão de tutela de urgência para determinar aos requeridos 

que efetuem a regularização da situação.A inicial foi recebida às fls. 

750/751 ocasião em que foi indeferida a tutela de urgência vindicada, eis 

que a mesma esgotaria o objeto da demanda, o que é vedado pela 

legislação processual aplicável.O autor interpôs recurso de Agravo de 

Instrumento quanto a decisão mencionada e nos termos do art. 1.018 

juntou cópia da petição do agravo.É o relatório. Decido.Em análise detida 

do recurso interposto pelo requerente, sustento a decisão recorrida pelas 

razões nela expostas. No caso, a medida pleiteada liminarmente tem 

conteúdo satisfativo, esgota o objeto da demanda e estabelece situações 

jurídicas irreversíveis o que é vedado pela legislação.Assim, pelos 

fundamentos acima elencados, bem como pelo expendido na decisão 

objurgada, mantenho-a sem reparo ou cassação.Outrossim, para além de 

eventual intenção do legislador, bem como do esforço empreendido pela 

jurisprudência no sentido de privilegiar a autocomposição dos litígios, como 

forma, inclusive, de promover a necessária mitigação da sobrecarga a que 

encontra-se sujeito o Poder Judiciário, o fato é que, inexiste vedação legal 

à que seja firmada, a qualquer tempo, transação envolvendo a matéria 

objeto da lide, desde que observados os regramentos e disposições legais 

que confiram legitimidade ao ajuste entabulado. No mais, o próprio 

requerente aduziu na Inicial que tentou a composição administrativamente, 

por diversas vezes.Diante do pedido de fl. 770, nos termos do art. 3º, §§ 

2º e º 3º do CPC, designo o dia 12 de setembro de 2018, às 14h00, para 

realização da audiência de tentativa de conciliação.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174139 Nr: 15969-19.2014.811.0055

 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: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

 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:

 Vistos,

Intime-se o patrono do autor para que atualize o endereço do mesmo;

Após, procedam-se as intimações necessárias para a realização da 

pericia já designada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153486 Nr: 2148-79.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cumpra-se o penúltimo parágrafo da sentença de fls. 132v remetendo-se 

o feíto à Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103159 Nr: 2003-96.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, 

GERALDA GOMES DE SOUZA, VANDERLEI PEREIRA DE SOUZA, 

VALDELIRIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se o autor para que apresente planilha detalhada, observando-se 

os termos da certidão de fls. 163.

Oportunize-se a manifestação do requerido.

Não sendo apresentadas impugnações, cumpra-se, nos termos do artigo 

535 § 3 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253808 Nr: 19779-94.2017.811.0055

 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: VIVIANI LAURA DE SOUZA, OLIANI CRISTINA DE 

SOUZA, THIAGO ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que pedidos de Alvará Judiciais são regidos pelo 

procedimento de Jurisdição Voluntária, oportunizo ao autor a emenda da 

Inicial, para adequação do procedimento.

Emendada a inicial e sendo certo que não há o que se falar em polo 

passivo nos procedimentos de Jurisdição Voluntária, proceda-se a 

exclusão dos registros atinentes ao INSS, no que tange ao presente feito, 

procedendo-se a redistribuição do mesmo ante a incompetência deste 

Juízo para apreciação de tal procedimento.

Permanecendo-se o autor inerte, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161999 Nr: 13027-48.2013.811.0055

 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: VILMA COUVO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o que foi concedido ao autor na sentença transitada 

em julgado foi o auxílio-doença, indefiro o pedido de fls. 100.

Consderando-se que uma vez implementado o auxilio-doença nada obsta 

sua cessação administrativa, não vislumbro qualquer justificativa para 

nova implantação do benefício, cabendo a parte interessada a 

apresentação de pedido administrativo para prorrogação ou para a 

concessão de novo auxílio ou mesmo ajuizar nova ação.

Outrossim, abra-se vista ao INSS, oportunizando ao mesmo a 

apresentação de cálculos no que tange aos valores eventualmente 

devidos ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 149550 Nr: 9529-75.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPINELLI PORTAS E COMPENSADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE FOLADOR VALERIO - 

OAB:OAB/MT 16.222-B, GILMARA DIAS BRUCE - OAB:14518, JOSE 

LEOCIR FINATTO VALERIO NETO - OAB:40112 E 23881-A
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 Certifico que, ante a juntada da petição e documentos de fls. 120/129, nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte executada a 

manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124286 Nr: 3287-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, as providências de sua alçada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

eis que a petição de fls. 159/173, encontra-se apócrifa.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 101757 Nr: 669-27.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA LEITE MENEGASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 168-v, ou seja, informar nos autos o endereço atualizado 

da autora, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 da CNGC/MT.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113901 Nr: 4078-74.2009.811.0055

 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: SILVINO SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 
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cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147162 Nr: 6936-73.2012.811.0055

 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: NOEL LAMBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 
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certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158419 Nr: 7017-85.2013.811.0055

 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: EUNICE CARDOSO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 144 de 492



execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202476 Nr: 16720-69.2015.811.0055

 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: VANDA BROLHA KUWADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 
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do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166058 Nr: 5179-73.2014.811.0055

 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: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.
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 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160639 Nr: 10666-58.2013.811.0055

 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: LUZINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138197 Nr: 8597-24.2011.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FAJARDO MOLERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148476 Nr: 8363-08.2012.811.0055

 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: ELIOMAR ALVES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148476.

 Vistos,
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 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos.

 Destaco que a antecipação de tutela foi indeferida às fls. 47 e novamente 

às fls. 98, sendo do meu convencimento que na sentença de fls. 163/166 

não houve determinação neste sentido. Assim, resta para mim nítida 

pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já decidida, sendo 

certo que os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203449 Nr: 17480-18.2015.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

ALENCAR CAMPOS - OAB:4123/MT

 Autos nº: 203449.

 Vistos,

 Conclusão indevida.

 Não há mais juízo de admissibilidade na primeira instância.

 Assim, deve ser oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

 Após, ao TRF para julgamento da apelação.

 Somente depois de julgado o apelo irei apreciar o pedido de fls. 84/85.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189273 Nr: 6060-16.2015.811.0055

 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 AUGUSTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189273.

 Natureza: Previdenciária.

 Requerente: Maria Augusta de Moraes.

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária de auxílio doença c/c aposentadoria por 

invalidez ajuizada por Maria Augusta de Moraes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 127, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte Requerida permaneceu inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Diante da inércia da parte Requerida para se manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação pugnado pela parte Requerente, homologo a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Por fim, ante a extinção do processo, sem resolução do mérito, revogo 

expressamente a tutela antecipada concedida às fls. 68/69.

 Sem honorários e custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153158 Nr: 1828-29.2013.811.0055

 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: ZULMIRA LOPES DE MAGALHÃES

 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:

 Autos nº: 153158.

 Vistos,

 Conclusão indevida.

 Não há mais juízo de admissibilidade na primeira instância.

 Ao TRF para julgamento da apelação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104151 Nr: 2927-10.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 104151.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria José dos 

Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 188, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156848 Nr: 5466-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS DE LAETE RAMOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 156848.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria das Graças 

de Laete Ramos em desfavor de INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 143, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162675 Nr: 14242-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BORGES LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 162675.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por João Borges 

Luciano em desfavor de INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 142, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160287 Nr: 10001-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA RODRIGUES VILELA

 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:

 Autos nº: 160287.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Elvira Rodrigues 

Vilela em desfavor de INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 134, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140978 Nr: 296-54.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 140978.

 Vistos,

 Conclusão indevida.

 Não há mais juízo de admissibilidade na primeira instância.

 Ao TRF para julgamento da apelação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155759 Nr: 4383-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 155759.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Dinalva Lopes dos Santos.

 Executado: INSS.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Dinalva Lopes dos 

Santos em desfavor de INSS, ambos qualificados nos autos.

 Praticados vários atos processuais, às fls. 89/90 a parte exequente 

apresentou o valor do cálculo atualizado para fins de liquidação, de modo 

que o INSS às fls. 91-Vº concordou com o referido valor, sendo o mesmo 

homologado às fls. 92.

 Às fls. 108/109, foram devidamente expedidos alvarás judiciais de 

levantamento de valores.

 Intimada pessoalmente (fls. 124/125) para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, a exequente permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 128.

 É o relatório.

D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação, desse modo entendo que o processo deve ser extinto, nos 

termos do disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154093 Nr: 2731-64.2013.811.0055

 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: MARIA CLEIDE MENDES CORDEIRO SANTANA

 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:

 Autos nº: 154093.

 Vistos,

 É flagrante a omissão sustentada pela parte requerida nos embargos de 

fls. 127/128.

 Assim, acolho os embargos de declaração de fls. 127/128 para o fim de 

esclarecer que a data de início do benefício (DIB) deverá ser 18/06/2014, 

quando cessou administrativamente o último auxilio concedido.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193663 Nr: 9864-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDO VIEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 193663.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Almerindo Vieira 

Lima em desfavor de INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 107, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160272 Nr: 9977-14.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDA MENDES

 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:

 Autos nº: 160272.

 Vistos,

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso. 

Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.
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 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185362 Nr: 3038-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRO RODRIGUES PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 185362.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Jaciro Rodrigues 

Peixoto em desfavor de INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 106, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165510 Nr: 4207-06.2014.811.0055

 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: JAQUELINE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Autos nº: 165510.

 Vistos,

 É flagrante o erro material cometido na decisão de fls. 140.

 Assim, acolho os embargos de declaração de fls. 144/145 para o fim de 

esclarecer que o benefício concedido é auxílio doença.

 Após a implantação, novamente conclusos para decisão.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270936 Nr: 1939-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA VIEIRA DO NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270936.

 Natureza: Cumprimento Provisório de Sentença.

 Exequente: Cícera Vieira do Nascimento da Silva.

 Executado: INSS.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença para implantação de 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, tendo a parte 

exequente instruído a inicial com os documentos de fls. 06/284.

 A inicial foi recebida às fls. 285.

 Citado, o INSS, às fls. 289, apresentou o comprovante do cumprimento da 

decisão judicial em relação à autora com implantação do benefício.

 Às fls. 292, a parte exequente manifestou requerendo a extinção do feito, 

em razão do cumprimento espontâneo da obrigação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Tendo a obrigação executada sido integralmente satisfeita, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, eis que defiro o benefício da justiça 

gratuita à exequente, bem como o INSS está isento de seu pagamento, de 

acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125468 Nr: 4415-29.2010.811.0055

 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: TEREZINHA DE FÁTIMA CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125468.

 Vistos,

 Esclareça a parte autora qual o outro benefício que recebe, conforme 

documento de fls. 114.

 Após, novamente conclusos para análise do pedido de fls. 106/112.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257409 Nr: 22610-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA CONTE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 30, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101273 Nr: 208-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 101273.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Aparecida Martins de Souza.

 Executado: INSS.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Aparecida Martins 

de Souza em desfavor de INSS, ambos qualificados nos autos.

 Praticados vários atos processuais, às fls. 129/130 a parte exequente 

apresentou o valor do cálculo atualizado para fins de liquidação, de modo 

que o INSS às fls. 135 concordou com o referido valor, sendo o mesmo 

homologado às fls. 136.

 Às fls. 154/155 e fls. 162, foram devidamente expedidos alvarás judiciais 

de levantamento.

 Intimada pessoalmente, fls. 171/172, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, a exequente permaneceu inerte.

 É o relatório.

D E C I D O.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação, desse modo entendo que o processo deve ser extinto, nos 

termos do disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas e despesas processuais, visto que a parte exequente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

 Após o trânsito em julgado arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 6031-97.2014.811.0055

 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: EUZA MUNIZ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166498.

 Vistos,

 Como há possibilidade de se aplicar efeito infringente aos embargos, isso 

porque realmente desde fls. 57 consta a informação de que o benefício se 

encontrava ativo, faculto manifestação da parte contrária no prazo de 10 

dias.

 Após, conclusos para decisão.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193005 Nr: 9323-56.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PROCOPIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 193005.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria de Lurdes 

Procopio Lima em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente informou que todas as obrigações foram satisfeitas, às 

fls. 123.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200359 Nr: 14999-82.2015.811.0055

 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 ROSA PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 200359.

 Vistos,

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 A irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto de 

embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do meio 

processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso. 

Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 
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protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124041 Nr: 3052-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 124041.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Paulina Almeida de Oliveira.

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Paulina Almeida de 

Oliveira em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 179, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177232 Nr: 19324-37.2014.811.0055

 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: JONAS ROSA DA SILVA

 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:

 Autos nº: 177232.

 Vistos,

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista que não há omissão.

 Na verdade, entendo que a questão deduzida às fls. 85/86 deve ser 

eventualmente suscitada pela parte autora em impugnação num eventual 

pedido de cumprimento formulado pelo INSS, isso caso reste mantida a 

sentença prolatada, sendo certo que considero a via eleita às fls. 85/86 

inadequada.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156829 Nr: 5442-42.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MICHETECHUQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 156829.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Marlene Michetechuque.

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Marlene 

Michetechuque em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 122, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 108247 Nr: 6940-52.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO BARCELOS 

AMORIM, ENILZA NERIS DE AMORIM, ELENICE NERIS DE AMORIM, MARIA 

APARECIDA NERIS DE AMORIM, ANTONIO NIVALDO NERIS DE AMORIM, 

LAURENTINO NERIS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 108247.

 Vistos,

 Às fls. 137 foi determinada a intimação da parte autora para efetuar a 

individualização de valores para cada herdeiro, com a apresentação de 

demonstrativo de cálculo.

 A parte autora, às fls. 139/142, apresentou cálculo do valor dos 

honorários de sucumbência e o valor correspondente a cada um dos 

herdeiros.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, quanto aos honorários de sucumbência, verifico que o atual 
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advogado da parte autora substabeleceu o processo após o 

encerramento da fase de conhecimento, conforme fls. 90/91.

 Assim, considerando que os honorários sucumbenciais incidem até a 

prolação da sentença, conforme Súmula nº 111 do STJ, eles pertencem 

exclusivamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento.

 Nesse sentido:

“AGRAVO. Honorários advocatícios de sucumbência. Ação de cognição 

em fase de execução. Verba honorária de sucumbência arbitrada na fase 

de conhecimento. Revogação superveniente de parte das Procurações 

outorgadas pelos demandantes. Advogada que atuou de forma exclusiva 

durante todo o curso da ação de conhecimento, até que se operou o 

trânsito em julgado. Pretensão ao recebimento integral da verba honorária 

arbitrada na ação de conhecimento. Decisão de primeiro grau que 

indeferiu o pedido e remeteu a questão às vias próprias. Reforma que se 

impõe. 1. Nos termos do artigo 23, da Lei nº 8.906/94, a verba honorária 

sucumbencial pertence ao advogado, que tem direito autônomo de exigi-la. 

Direito autônomo que se constitui por ocasião do trânsito em julgado da 

decisão que arbitra a verba honorária. Revogação superveniente do 

mandato que é irrelevante, conquanto já adquirido o direito. Hipótese dos 

autos em que a agravante demonstrou de forma cabal que atuou na 

qualidade de advogada de todos os autores da ação subjacente ao 

agravo de forma exclusiva e durante todo o curso da fase de 

conhecimento, até que operado o trânsito em julgado. Direito da agravante 

ao recebimento da integralidade da verba honorária de sucumbência 

fixada na fase de conhecimento que, assim, é medida de rigor. 2. 

Execução da verba honorária que, consoante a faculdade conferida pelo 

§ 1º, do artigo 24, da Lei nº 8.906/94, pode se dar nos próprios autos em 

que fixada a honorária sucumbencial. 3. Consigne-se, em remate, que a 

acolhida do reclamo da agravante não implicará no imediato levantamento 

de qualquer valor, pois que as verbas, tanto a principal como a honorária, 

sequer foram objeto de requisição de pagamento. Deverão ser, pois, após 

homologados os cálculos, ser objeto de requisição, nos termos da 

Constituição. Forma de requisição a ser decidida na instância 'a quo'. 4. 

Decisão reformada. Recurso provido, com observação”. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2058441-18.2015.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; 

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

07/10/2015; Data de Registro: 07/10/2015).

 Logo, no caso em apreço, o valor dos honorários de sucumbência 

pertencem às advogadas Gabriela Parra Santilio e Marcilene Aparecida 

Teixeira Franco, que atuaram no processo até o trânsito em julgado da 

sentença.

 Portanto, os advogados subscritores da petição de fls. 139/140 não 

possuem legitimidade para requerem o pagamento dos honorários de 

sucumbência, razão pela qual, resta indeferido o pedido de pagamento.

 Com relação ao valor correspondente aos herdeiros, verifico que foi 

individualizado em partes iguais para cada um dos herdeiros habilitado nos 

autos, assim, cumpra-se conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código 

de Processo Civil.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25226 Nr: 1227-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 25226.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Maria do Carmo Moura de Souza.

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria do Carmo 

Moura de Souza em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 212, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153018 Nr: 1691-47.2013.811.0055

 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: LUIZ DAS CHAGAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153018.

 Vistos,

 Após o retorno dos autos da 2ª Instância, às fls. 101 e 102 foi realizado 

pedido de expedição de RPV, tendo sido requerido também o de destaque 

dos honorários contratuais e honorários de sucumbência, em favor da 

advogada Lucinéia Rodrigues de Souza.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, quanto aos honorários de sucumbência, verifico que a atual 

advogada da parte autora substabeleceu o processo após o 

encerramento da fase de conhecimento, conforme fls. 92/93.

 Assim, considerando que os honorários sucumbenciais incidem até a 

prolação da sentença, conforme Súmula nº 111 do STJ, eles pertencem 
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exclusivamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento.

 Nesse sentido:

“AGRAVO. Honorários advocatícios de sucumbência. Ação de cognição 

em fase de execução. Verba honorária de sucumbência arbitrada na fase 

de conhecimento. Revogação superveniente de parte das Procurações 

outorgadas pelos demandantes. Advogada que atuou de forma exclusiva 

durante todo o curso da ação de conhecimento, até que se operou o 

trânsito em julgado. Pretensão ao recebimento integral da verba honorária 

arbitrada na ação de conhecimento. Decisão de primeiro grau que 

indeferiu o pedido e remeteu a questão às vias próprias. Reforma que se 

impõe. 1. Nos termos do artigo 23, da Lei nº 8.906/94, a verba honorária 

sucumbencial pertence ao advogado, que tem direito autônomo de exigi-la. 

Direito autônomo que se constitui por ocasião do trânsito em julgado da 

decisão que arbitra a verba honorária. Revogação superveniente do 

mandato que é irrelevante, conquanto já adquirido o direito. Hipótese dos 

autos em que a agravante demonstrou de forma cabal que atuou na 

qualidade de advogada de todos os autores da ação subjacente ao 

agravo de forma exclusiva e durante todo o curso da fase de 

conhecimento, até que operado o trânsito em julgado. Direito da agravante 

ao recebimento da integralidade da verba honorária de sucumbência 

fixada na fase de conhecimento que, assim, é medida de rigor. 2. 

Execução da verba honorária que, consoante a faculdade conferida pelo 

§ 1º, do artigo 24, da Lei nº 8.906/94, pode se dar nos próprios autos em 

que fixada a honorária sucumbencial. 3. Consigne-se, em remate, que a 

acolhida do reclamo da agravante não implicará no imediato levantamento 

de qualquer valor, pois que as verbas, tanto a principal como a honorária, 

sequer foram objeto de requisição de pagamento. Deverão ser, pois, após 

homologados os cálculos, ser objeto de requisição, nos termos da 

Constituição. Forma de requisição a ser decidida na instância 'a quo'. 4. 

Decisão reformada. Recurso provido, com observação”. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2058441-18.2015.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; 

Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

07/10/2015; Data de Registro: 07/10/2015).

 Logo, no caso em apreço, o valor dos honorários de sucumbência 

pertence ao advogado Jobé Barreto de Oliveira, que atuou no processo 

até o trânsito em julgado da sentença.

 Da mesma forma os honorários contratuais, pois conforme cópia do 

contrato juntado às fls. 103, consta como contratado o advogado Jobé 

Barreto de Oliveira e não a advogada subscritora das petições de fls. 

101/102.

 Portanto, a advogada subscritora das petições de fls. 101/102

não possui legitimidade para requer o pagamento dos honorários de 

sucumbência e honorários contratuais, razão pela qual, resta indeferido 

os pedidos de pagamento dos honorários de sucumbência e de destaque 

dos honorários contratuais.

 Com relação ao valor pertencente à parte autora, cumpra-se conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil, observando-se os 

valores acordados em 2ª Instância.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198832 Nr: 13822-83.2015.811.0055

 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: JOSE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte requerida são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118667 Nr: 8640-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ISAURA GIONGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 118667.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Marisa Isaura 

Giongo Fogliatto em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente requereu o arquivamento dos autos, às fls. 242.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser 

extinto pela satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157533 Nr: 6129-19.2013.811.0055

 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: VALDIR MOREIRA DA SILVA, EVANILDA RIBEIRO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 
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OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157533.

 Vistos,

 Diante da juntada às fls. 84/86 da decisão de indeferimento do benefício 

pleiteado, cumpra-se a segunda parte da decisão de fls. 61.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135918 Nr: 6134-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI ALVES DOS SANTOS

 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:

 Autos nº: 135918.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Claudeci Alves dos Santos.

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Claudeci Alves dos 

Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 154, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125941 Nr: 4894-22.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIO TEIXEIRA RAMOS FILHO, RUTH DA 

COSTA VALE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125941.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Espólio de Mario 

Teixeira Ramos Filho em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 184, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104764 Nr: 3566-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO AUGUSTO DE OLIVEIRA

 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:

 Autos nº: 104764.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, em seguida, as partes ser intimadas 

para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da 

Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107188 Nr: 5862-23.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 107188.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo José Geraldo dos 

Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente permaneceu inerte, mesmo após ser intimada para se 

manifestar em prosseguimento, deixando entrever que houve o integral 

cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 
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levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 15438-30.2014.811.0055

 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: SEBASTIÃO BARBOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173982.

 Vistos,

 Inicialmente, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 05 dias, informe o endereço atualizado do autor, tendo 

em vista que o constante nos autos não foi localizado, conforme certidão 

de fls. 112.

 Apresentado o endereço atualizado, intime-se o autor para comparecer 

na perícia designada para o dia 19/09/2018.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146285 Nr: 6008-25.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 146285.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Edinalda Costa da 

Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, conforme certidão de fls. 106, deixando entrever que 

houve o integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136568 Nr: 6832-18.2011.811.0055

 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: ALTIVO GODIM D SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 136568.

 Vistos,

 Diante da concordância da parte requerida com o pedido de suspensão 

do processo, com fundamento no art. 313, II e § 4º, do Código de 

Processo Civil, defiro a suspensão do processo pelo prazo de 6 meses.

 Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para promover o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129524 Nr: 8357-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL JOSE GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 129524.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Anibal José Goulart 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128089 Nr: 7001-39.2010.811.0055

 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: FRANCISCO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte autora para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de 

arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125361 Nr: 4373-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125361.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 99, 

devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que requeiram o que 

de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161480 Nr: 12130-20.2013.811.0055

 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: DELMO ROBERTO GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128143 Nr: 7069-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA DA SILVA RODRIGUES

 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:

 Autos nº: 128143.

 Vistos,

 Às fls. 147/150 a parte autora alegou a existência de saldo complementar 

no valor de R$ 1.131,97, sob o argumento de que os valores foram 

depositados sem a inclusão de juros moratórios, no período compreendido 

entre o pedido de cumprimento de sentença até o pagamento.

 Instado a se manifestar, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

requereu o indeferimento do pedido, uma vez que a execução já foi 

extinta.

 É o necessário à análise e decisão.

 A parte autora postula o recebimento de saldo remanescente, referente 

aos juros de mora do período compreendido entre o pedido de 

cumprimento de sentença até o pagamento.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada da expedição do RPV nos termos do art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, nada se manifestando.

 Posteriormente, a parte autora foi novamente intimada acerca dos ofícios 

de fls. 128/129 em que a Coordenadoria de execução judicial do TRF da 1ª 

Região informou o pagamento dos valores, corrigidos monetariamente e 

sem a inclusão de juros, oportunidade em que a parte autora apenas 

requereu a autorização para sua advogada levantar os valores, sem 

realizar qualquer insurgência quanto aos valores depositados.

 Conforme certidão de fls. 138, os alvarás foram entregues a advogada da 

parte autora, oportunidade em que foi intimada para, no prazo de 15 dias, 

se manifestar quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, 

contudo, conforme certificado às fls. 144, a parte autora quedou-se inerte.

 Assim, às fls. 145 o cumprimento de sentença foi julgado extinto, em 

razão da satisfação da obrigação.

 Somente após a extinção do cumprimento de sentença é que a parte 

autora alegou a existência de saldo remanescente, devendo ainda ser 

destacado que não houve a interposição de recurso contra a sentença 

extintiva, tendo ela transitado em julgado, conforme certidão de fls. 151.

 Portanto, diante da preclusão temporal e consumativa, o pedido de fls. 

147/148 não merece ser acolhido.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 147/148 de pagamento de 

valor renascente, haja vista a ocorrência de preclusão temporal e 

consumativa.

 Arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285966 Nr: 13856-53.2018.811.0055

 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: MAURINEI DONIZETE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285966.

 Vistos,

 Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez acidentária ajuizada por 

Marinei Donizete de Souza em desfavor de INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados na inicial.

 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência 

para processar e julgar ações em que o INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social for parte ou interessada é da Justiça Federal, por se tratar 

de autarquia federal.

 O § 3º do art. 109 da Constituição Federal estabelece ainda que serão 

processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 

segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 

vara do juízo federal.

 Com efeito, com a instalação da Unidade Avançada de Atendimento nesta 

Comarca de Tangará da Serra-MT, houve a assunção do exercício da 

jurisdição pelo órgão delegante, razão pela este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal 

c.c art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil declaro, ex officio, a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Justiça 

Federal, devendo o feito ser remetido ao juízo competente.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132824 Nr: 2720-06.2011.811.0055

 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: EFDS, ZILDA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I-) Diante da concordância de fls. 124/125, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento.

II-) Ato contínuo, AGUARDE-SE o depósito do valor requisitado. Após, uma 

vez depositado, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 dias, 

pugnar o que entender de direito.

III-) Caso solicite a transferência/saque total do crédito para o nome do 

respectivo advogado, a Secretaria de Vara 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.

IV-) No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas no item anterior, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito 

principal, ser expedido em nome da própria parte.

V-) Suprida a falha, PROCEDA-SE como delineado no item III. Se o prazo 

transcorrer "in albis", EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

VI-) Observar a Secretaria de Vara que, no que concerne aos honorários, 

sempre poderá ser transferido para o respectivo advogado, sem as 

peculiaridades discriminadas nos itens anteriores.

VII-) Por fim, certificado o levantamento e, não havendo pendências, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122456 Nr: 1517-43.2010.811.0055

 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: LEILA LEONCIO DA SILVA, JPDS, GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1948-77.2010.811.0055

 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: EDVALDO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127174 Nr: 6115-40.2010.811.0055

 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: EDINAMAR MARIA MAGALHÃES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131240 Nr: 941-16.2011.811.0055

 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: OLIDES DAL CORTIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
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contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142467 Nr: 1887-51.2012.811.0055

 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: JOALICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142753 Nr: 2206-19.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146587 Nr: 6326-08.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147152 Nr: 6924-59.2012.811.0055

 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: DIRCE MARIA DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 9481-19.2012.811.0055

 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: IZAURA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154161 Nr: 2797-44.2013.811.0055

 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: LIDIO OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155166 Nr: 3784-80.2013.811.0055

 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: CLAUDIONOR TEIXEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 156087 Nr: 4698-47.2013.811.0055

 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: EVA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156832 Nr: 5446-79.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186569 Nr: 3959-06.2015.811.0055

 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: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 186569.

 Vistos,

 Inicialmente, intime-se a parte autora para que informe o endereço 

atualizado da parte autora, tendo em vista que o constante nos autos não 

foi localizado, conforme certidão de fls. 88.

 Apresentado o endereço atualizado, intime-se o perito nomeado para 

apresentar nova data e o local para a produção da prova pericial, 

procedendo-se em seguida a intimação das partes, devendo o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134219 Nr: 4275-58.2011.811.0055

 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: PEDRO VIEIRA ANDRÉ

 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:

 Autos nº: 134219.

 Vistos,

 Inicialmente, em razão da concordância da parte autora com a forma de 

correção dos valores apresentado pela parte requerida nas razões de 

apelação, acolho o pedido de desistência do recurso.

 Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença.

 Em seguida, deverão ser adotadas as seguintes providências:

 1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item 1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item 3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 
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alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141225 Nr: 555-49.2012.811.0055

 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: ELONE TEREZINHA WESTERHOFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 141225.

 Vistos,

 Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca do petitório de fls. 

109 e documentos de fls. 110/111, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196257 Nr: 11891-45.2015.811.0055

 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: ANTONIO MIGUEL PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 196257.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

87, na qual a parte Requerente pugna pela desistência da ação, posto que 

já tendo sido apresentada contestação, necessário se faz o 

consentimento do Requerido, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144828 Nr: 4465-84.2012.811.0055

 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: NAIR DIAS ZUCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 144828.

 Vistos,

 Cumpra-se a decisão de fls. 143.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184655 Nr: 2458-17.2015.811.0055

 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 CECILIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 184655.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 79, cumpra-se o terceiro parágrafo da decisão 

de fls. 73.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125375 Nr: 4332-13.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125375.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 153, 

devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que requeiram o que 

de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25815 Nr: 2068-33.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO CARNEIRO DE OLINDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 25815.

 Vistos,

 Diante da notícia do óbito da parte exequente, determino seja realizada a 

intimação do espólio, sucessores ou herdeiros, pelo Diário Oficial, para 

que se manifestem sobre o interesse na sucessão processual e 

promovam a habilitação, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção, 

consoante dispõe o art. 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Permaneçam os autos suspensos pelo período acima (art. 313, inciso I, do 

Código de Processo Civil).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 115105 Nr: 5229-75.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 115105.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 80, 

devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que requeiram o que 

de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128649 Nr: 7561-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK PAULO DE JESUS, ALINE RODRIGUES DOS REIS 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 128649.

 Vistos,

Inicialmente, certifique o Sr. Gestor o decurso de prazo recursal.

Feito isso, desde já, autorizo a expedição do RPV e/ou precatório, 

conforme já determinado às fls. 148, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 
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dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125353 Nr: 4365-03.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA SCONDELER MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125353.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 

160/161, devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 126335 Nr: 5272-75.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIA APOLINARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 126335.

 Vistos,

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 187, 

devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que requeiram o que 

de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, 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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124308 Nr: 3292-93.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAUDETE MALAQUIAS DO NASCIMENTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 124308.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 

168/169, devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que 

requeiram o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo 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.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 
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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, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188728 Nr: 5655-77.2015.811.0055

 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: ARESTIDES PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 188728.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 176, verifico que a parte autora não foi intimada 

para apresentar impugnação à contestação.

 Razão pela qual, revogo a certidão de fls. 174 e determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se em relação à 

contestação, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Feito isto, digam as partes se existem provas úteis e pertinentes para 

serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo prazo, manifeste-se a parte requerida acerca do petitório de 

fls. 170.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104226 Nr: 3037-09.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRIMALDO ANTONIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:209896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 104226.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 220, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136784 Nr: 7071-22.2011.811.0055

 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: NOEMIA ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 136784.

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária que visa à concessão de benefício 

assistencial ao deficiente.

 Praticados alguns atos processuais, a parte autora deixou de dar o 

devido prosseguimento ao feito, mesmo intimada acerca da demonstração 

de prévio requerimento junto a uma agência do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, evidenciando assim a falta de interesse de agir 

na propositura desta ação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. No julgado exarado no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, 

o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto 

Barroso, entendeu ser necessário o prévio requerimento administrativo do 

benefício pretendido, pois a ausência de postulação junto à autarquia não 

haveria ameaça de lesão a direito apto a justificar o ajuizamento da 

demanda, o que evidenciaria a falta de interesse de agir.

 Nessa direção, foi oportunizado para a parte autora, a demonstração de 

prévio requerimento administrativo junto ao INSS, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação, dessa forma, entendo que o processo deve ser 

extinto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, tendo em vista a falta de interesse de agir da parte autora.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos, 

com as cautelas pertinentes.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173569 Nr: 15312-77.2014.811.0055

 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: MARINA DE SOUZA SILVA BERTHOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 173569.

 Vistos,

 Inicialmente, em razão da concordância da parte autora com os cálculos 

apresentados pela parte requerida nas razões de apelação, acolho o 

pedido de desistência do recurso. Certifique-se.

 Outrossim, remetam-se os autos à Instância Superior para reexame 

necessário, conforme determinado na sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197504 Nr: 12793-95.2015.811.0055

 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: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 197504.

 Vistos,

 Às fls. 126/127 a parte autora se insurgiu quanto à certidão de 

impulsionamento de fls. 125, aduzindo que a sentença não deve ser 

submetida a reexame necessário, por não atingir o valor previsto no art. 

496, I, do Código de Processo Civil.

 Assim, requereu seja certificado o trânsito em julgado da sentença.

 Em que pesem os argumentos da parte autora, seu pedido não merece 

ser acolhido, pois o teor da certidão de fls. 125 está em consonância com 

a sentença de fls. 100/108, que determinou a remessa dos autos à 

instância superior para reexame necessário.

 Assim, indefiro o pedido de fls. 126/127, devendo os autos ser remetidos 

à Instância Superior para reexame necessário, conforme determinado na 

sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174140 Nr: 15971-86.2014.811.0055

 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: JOÃO EUZEBIO DE SOUZA

 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:

 Autos nº: 174140.

 Vistos,

 Conclusão indevida.

 Não há mais juízo de admissibilidade na primeira instância.

 Ao TRF para julgamento da apelação.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 143757 Nr: 3326-97.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. L. Lima Comércio - ME, JULIANA VIEIRA 

LUZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte executada 

para, no prazo legal, caso queira, se manifestar sobre o alvará eletrônico 

expedido e sobre a restrição RENAJUD inserida no veículo placa 

QCA-3101.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 16317 Nr: 2554-23.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA BRAZ FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Execução Fiscal - Cód. 16317

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 142/144 e na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via 

BACENJUD tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada.

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

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 180854 Nr: 22806-90.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDEON ZANDONA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento Da indenização de 

férias vencidas, 1/3 (um terço) de férias, sobre o período de referentes ao 

período de 04/12/2009 a 17/01/2013, caso ainda não tenham sido pagas, 

cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com 

incidência de juros de mora calculados com base nos rendimentos que 

recaem sobre a caderneta de poupança de 6% ao ano. E a correção 

monetária incidirá sob os índices do INPC até 30 de junho de 2009 e após a 

TR nos termos da regra do art. 1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação dada 

pela Lei nº 11.960/09 até 25/03/2015, a partir de então, corrigidos pelo 

IPCA.Ainda, fica garantido ao autor o levantamento do FGTS nos termos 

acima estabelecidos.Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, deixando contudo, de fixar neste momento o 

percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para 

reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.17.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. 18.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Tangará 

da Serra, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 181927 Nr: 24031-48.2014.811.0055

 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: RODOSANTOS TRASPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 24031-48.2014.811.0055 (Cód. 181927)

VISTOS, ETC.

Defiro o petitório de fl 337/338, razão pela qual determino a reabertura do 

prazo, tendo em vista que a aplicabilidade dos art. 75 e art. 183 do NCPC 

não foram devidamente sustentados.

Todavia, é importante frisar que seja garantido o amplo direito ao 

contraditório e à ampla defesa, sob pena de cerceamento de defesa e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 167 de 492



nulidade absoluta do processo.

Intima-se

Cumpra-se

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129102 Nr: 7967-02.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7967-02.2010.811.0055 (Cód. 129102)

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, 21 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128054 Nr: 6927-82.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON LUIZ CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6927-82.2010.811.0055 (Cód. 128054)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104693 Nr: 3486-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE VILA REAL NUNES, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Execução de Sentença – Cód. 104693

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139093 Nr: 9545-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKAHASHI & CIA LTDA-ME, IOLANDA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, FLAVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:12273

 INTIMAÇÃO DO PARTE EXECUTADA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA QUE NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS PGUE o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 336).Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pela executada, nos moldes 

pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor 

do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na 

procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para atualizar 

o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída no 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. S Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Iolanda 

Takashi e Takashi e Cia LTda. em face de Aymoré Crédito Financiamento e 

Investimento S/A, objetivando o recebimento de valores arbitrados na 

sentença de fls. 260/263, com majoração da condenação de indenização 

por dano moral no acórdão de fls. 325/332.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 
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executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 336).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123917 Nr: 2879-80.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 471/472.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 1959-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE DE DIREITO EM FACE O PAGAMENTO VOLUNTARIO EFETUADO PELA 

PARTE EXECUTADA E JÁ LIBERADO NOS AUTOS AS FLS. 315/316, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 19600-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 intimação do advogado da parte autora para manifestar acerca da petição 

da parte requerida acostada as fls. 140/147, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228602 Nr: 17264-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de execução na localidade denominada Assentamento Antônio 

Conselheiro, nesta Comarca, ao qual será acrescido a importância relativa 

à tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 19291 Nr: 2236-06.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Inviável o acolhimento do pedido retro, visto que a missiva não foi instruída 

com os documentos necessários para o seu prosseguimento, 

notadamente eventual petição com pedido de exclusividade de publicação 

de matéria imprensa.

Desse modo, intime-se o exequente para promover o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro desde já a expedição de nova Carta Precatória para penhora e 

avaliação do bem penhorado, atentando-se para a instrução da mesma 

com os documentos indispensáveis.

Ressalta-se que há pedido nestes autos de exclusividade de publicação 

de expediente em nome do patrono Mauro Paulo Galera Mari – OAB/MT 

3056.

Quedando-se inerte, 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 219919 Nr: 9907-89.2016.811.0055

 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: GLACIELI QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 intimação dos advogados das partes para apresentação de memoriais no 
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prazo sucessivo de 15 dias. Após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 235129 Nr: 1306-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MONTAGNER - 

OAB:20670/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

intimação, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251896 Nr: 18250-40.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, Patricia Aline 

Ramos Ferreira - OAB:7203 OAB/MT

 [...]O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n. 

8, p. 42).” (Código de Processo Civil Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 

1354).Assim, determino a realização de pericia grafotécnica designo o 

Instituto de Pericias Cientificas,IPC com sede na Rua da Paz, 185 Jardim 

dos Estados _ Campo Grande MS (67) 1041-0000, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. Intimem-se as 

partes para indicar assistente e formular quesitos em 5 (cinco) dias (CPC, 

art. 421, § 1º I e II).Apresentados os quesitos intime-se o a Instituição 

nomeada para apresentar proposta de honorários, identificando o 

responsável técnico pela realização do mesmo, no prazo de 5 (cinco) 

dias, intimando-se a instituição financeira para depositá-los, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de suportar o ônus da prova a quanto aos fatos 

que a pericia pretendia elucidar.A seguir intime-se o perito a apresentar o 

laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo . Oportunamente, 

deliberarei sobre a audiência de instrução e julgamento.Por fim, oficie-se a 

instituição financeira para que identifique as operações decorrentes do 

Cartão de Crédito, devendo se oficiar a eventuais contratantes para que 

encaminhem notas fiscais e comprovantes de recebimento de eventuais 

produtos adquiridos pelo cartão de crédito emitido em nome do 

requerente.Tangará da Serra, 22 de agosto de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito..Autor:AdvogadaRepresentante da 

requerida:Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13325 Nr: 2319-90.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA CONTI LTDA, 

NELSON CONTI, SIDONIA CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - 

OAB:5375/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.506.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 241670 Nr: 9854-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGUES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos,

 Designo audiência de justificação para o dia 14 de setembro de 2018, às 

14h 15min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276735 Nr: 6350-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Execução Número: 6350-26.2018.811.0055

Nome Reeducando: Valderi Macedo Dias

Condenações:

Pena: 7a 2m 12d

Data Condenação: 10/07/2018

Data do Fato: 28/10/2008

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:29/10/2008

Data Final:29/05/2009

Data de Prisão Definitiva: 10/07/2018

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 10/07/2018

Data para progressão de regime: 15/08/2019

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 10/07/2018

Data Livramento Condicional: 02/05/2020

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 6a 5m 28d

Pena Cumprida até data Atual: 0a 8m 13d

Data do Término da Pena: 20/02/2025

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 285262 Nr: 3047-48.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Execução Número: 3047-48.2018.811.0008

Nome Reeducando: Leandro de Oliveira Lucas

Condenações:
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Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 11/04/2018

Data do Fato: 19/09/2016

Fração para Livramento Condicional: 1/3 - Comum Primário

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Detrações:

 Data Inicial:19/09/2016

Data Final:21/09/2016

Interrupções

 Data Inicial:11/04/2018

Data Final:22/08/2018

Data de Prisão Definitiva: 11/04/2018

Regime atual: Aberto

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Condicional

Data base para progressão: 22/08/2018

Data para progressão de regime: 20/12/2018

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 11/04/2018

Data Livramento Condicional: 18/04/2019

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 1a 11m 26d

Pena Cumprida até data Atual: 0a 0m 3d

Data do Término da Pena: 18/08/2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 224639 Nr: 13970-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO BORDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

 Considerando que esta magistrada foi convocada para participar do "I 

ENCONTRO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MATO GROSSO", 

lamentando a situação, altero a data do júri para o dia 20/09/2018, às 08h 

30min.

 Às providências para comunicações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 117938 Nr: 7930-09.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA SIROLANDIA-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO AMORIM SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA MARCIA CAMPOS DO 

NASCIMENTO - OAB:9882MT

 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): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 172045 Nr: 13654-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 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): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276735 Nr: 6350-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI MACEDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

 Trata-se de processo executivo instaurado para o cumprimento da pena 

total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial 

fechado. O reeducando respondeu em liberdade ao processo crime, 

sendo definitivamente condenado em 29/01/2018. Como forma de dar 

eficiência a sentença foi expedido mandado de prisão, sendo cumprido em 

10/07/2018. Em razão do regime inicial fechado o reeducando 

permanecerá preso até atingir o lapso temporal para progressão, razão 

pela qual determino a atualização do cálculo de pena. Com a atualização 

da conta, cumpra-se na forma da ordem de serviço 001/2018.

 Defiro o pedido ministerial e determino o encaminhamento de cópia do 

termo em tela e da mídia anexa para a autoridade policial apurar o abuso 

de autoridade noticiado pelo segregado, encaminhando relatório a este 

juízo em até 30 dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 274395 Nr: 4534-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR RODRIGUES, PAULO SERGIO 

ROMÃO, ANTÔNIO MARCELINO DIAS, ADRIANO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos,

 Designo audiência em continuação para o dia 12/09/2018, às 16 horas, 

saindo os presentes intimados.

Requisite-se os policiais Joelma Dayane Carvalho de Melo e Valdemar 

Junior de Almeida Borges.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 167349 Nr: 7426-27.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Garcia Tatim - OAB:8 

187-B OAB/MT

 Intimação do patrono da Ré: Heloisa de Oliveira Queiroz Neta acerca da 

expedição de carta precatória para a comarca de Rio Verde-GO a fim de 

proceder com o interrogatório desta.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 165128 Nr: 3585-24.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON RODRIGUES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena em que o reeducando, por meio da 

Defensora Pública, pediu: a) a homologação do cálculo de fl. 208 e; b) a 

concessão do indulto estabelecido no decreto 8.940/2016, com a 

consequente extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso II, do 

Código Penal.

Instado a se manifestar o douto Promotor de Justiça foi favorável aos 

pedidos (fls. 217/218).

 É o relato do necessário. Decido.

 Diante da concordância das partes, homologo a conta de fl. 208.

 Feito tal registro, verifico que o reeducando faz"jus" a benesse do indulto 

natalino, concedido em 22/12/2016, por meio do Decreto nº 8.940/2016, 

vejamos:

Art. 5º Nos crimes praticados com grave ameaça ou violência à pessoa, o 

indulto será concedido, nas seguintes hipóteses:
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 (...)

II - quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou 

inferior a oito anos, desde que, tenha sido cumprido:

a) metade da pena, se não reincidentes, ou dois terços, se reincidentes 

(..).

Da análise dos autos e ainda de acordo com o cálculo acostado à fls. 208, 

observo que até o dia 25/12/2016 o recuperando já tinha cumprido mais da 

metade de sua pena.

Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena 

ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, declaro extinta a punibilidade do recuperando Edemilson 

Rodrigues Batista, nos termos do art. 107, II, do Código Penal c\c art. 5°, II, 

alínea “a” do Decreto nº 8.940/2016.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 259774 Nr: 24672-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROBERTO INOMATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol das ofendidas Ana Paula Souza Inomata e Eunice Pereira de 

Souza.2)RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em 

julgado da sentença de absolvição no processo principal, ou, até a 

extinção da pena, acaso condenado o suposto agressor.3)Não obstante, 

considerando a notícia de que até o momento não aportou neste Juízo o 

procedimento inquisitorial objeto da medida, POSTERGA-SE os efeitos das 

respectivas medidas deferidas pelo prazo de seis (06) meses, contados 

da ciência da ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 

201, § 2º, do CPP.4)RESSALTO, contudo, que havendo novas investidas 

por parte do agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima 

postular pelo desarquivamento destes autos para requerer o que de 

direito.5)Decorrido tal prazo, não restará prejudicado novo pedido, em 

caso de eventual e novo comportamento desviado do indiciado.6) Por 

derradeiro, INTIME-SE pessoalmente o agressor e as vítimas desta 

decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do 

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.641/2018, 

podendo ensejar a prisão em flagrante do ofensor. Oportunamente, 

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

Ministério Público e ao Advogado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114615 Nr: 6478-81.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA, CELSO KREIN, 

EDSON DE ARRUDA BORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, para juntar aos autos a guia do recolhimento da 

diligência do oficial de justiça dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84567 Nr: 4104-97.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 153, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110538 Nr: 4226-08.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185.631/SP

 Intima-se as partes para manifestar-se acerca das cartas precatorias 

devolvidas e juntadas nos autos em fls. 120/147.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108036 Nr: 2857-76.2015.811.0045

 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: CMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 ISTO POSTO, julgo a presente ação parcialmente procedente, na forma do 

art. 487, I do CPC, com resolução de mérito, para o fim de decretar o 

divórcio do casal, devendo a Autora voltar a usar o nome de solteira. 

Quanto aos bens arrolados na petição inicial:a)As partes estão na 

condição de composse do imóvel pertencente à União e destinado à 

reforma agrária, sendo que ambos podem imediatamente gozar da posse 

do mesmo até deliberação ulterior do INCRA (destacando que a decisão de 

fls. 81/83 é relativa apenas à casa onde o casal vivia, na agrovila, e a 

petição inicial não foi exata ao afirmar que a casa ficava no imóvel 

rural);b)O gado já foi considerado partilhado;c)As contas bancárias e as 

respectivas movimentações, empréstimos, investimentos, consórcios, etc, 

são de direito ou responsabilidade dos respectivos titulares;d)Os imóveis 

urbanos e veículos são de titularidade da parte que estiver com o nome 

nos registros do bem;e)Os bens pessoais e particulares que guarneciam o 

imóvel já foram partilhados.Portanto, considero sucumbência recíproca de 

igual proporção e fixo honorários em 10% (dez por cento) sendo que cada 

parte responde por 50% e ao pagamento das custas processuais na 

mesma proporção (salvo se beneficiário da gratuidade processual, em 

ambas as hipóteses).Publ ique-se.  Registre-se.  Int ime-se. 

Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 2018.CÁSSIO LUÍS 

FURIMJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91179 Nr: 5063-34.2013.811.0045

 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: ANTÔNIO ERMENEGILDO GRESPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 91179.

Vistos etc.

I. A despeito da certidão de trânsito em julgado de f. 208, não consta dos 

autos a análise do recurso de embargos de declaração interposto às f. 

194/201.

II. Sendo assim, retornem os autos ao e. TJMT, para a Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, para a providência que entender pertinente.

 III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80565 Nr: 4644-82.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO MAXIMINO BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 CÓDIGO 80565.

 Vistos etc.

1. A despeito da sentença proferida às f. 135/141, o posterior pagamento 

do débito fiscal noticiado pelo executado à f. 156 e confirmado pela 

exequente à f. 161 evidencia a perda do objeto da presente execução 

fiscal.

 2. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

 3. Custas pelo executado.

 4. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

Lucas do Rio Verde, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99379 Nr: 5491-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA SOUZA BAHDUR - 

OAB:48.359

 CÓDIGO 99379.

Vistos etc.

I. Trata-se de pedido realizado pela parte executada visando à liberação 

de quantia penhorada eletronicamente, sob o argumento de que referido 

valor provém do recebimento de salário, e, portanto, retrata verba 

impenhorável por determinação legal.

 II. Os documentos trazidos pelo executado (f. 220/223) dão conta de que 

a penhora realizada à f. 211 atingiu a conta corrente na qual percebe seu 

salário, impenhorável por determinação legal, conforme prevê o art. 833, 

IV, do CPC, in verbis:

 “Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2o;”

III. Conforme entendimento consolidado pelo e. STJ, a impenhorabilidade de 

verbas salariais do devedor somente pode ser flexibilizada para 

pagamento de dívidas de caráter alimentício, que não é o caso dos 

presentes autos.

 Nesse sentido:

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. PRETENSA APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. 

DESCABIMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA 

ALIMENTAR/SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026 DO 

CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) II - In casu, o 

Tribunal de origem examinou, efetivamente, a penhorabilidade dos 

numerários depositados na conta-corrente do executado, não havendo 

falar na alegada falta de prequestionamento. III - Esta Corte firmou 

posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis 

salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda 

quando depositados em conta-corrente, excetuadas, apenas, as 

hipóteses de execução de alimentos. (...) (STJ - AgInt no REsp 

1720820/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)”

IV. Ante o exposto, DECLARO NULA a penhora/bloqueio levada a efeito à 

f. 211, no valor de R$ 2.863,98 (dois mil e quinhentos e sessenta e três 

reais e noventa e oito centavos quinhentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e cinco centavos).

 V. Expeça-se o necessário para liberação do referido valor, com sua 

devida atualização, restituindo-o à conta de origem (dados informados à f. 

220)

VI. No mais, atendendo ao pedido apresentado pelo exequente, com 

espeque no art. 782, § 3º, do CPC e no provimento nº 84/2014 – CGJ (art. 

4º), determino a expedição de Certidão de Crédito em favor da parte 

exequente, de acordo com o modelo existente no sistema apolo.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO\

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83723 Nr: 3222-38.2012.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 CÓDIGO 83723.

 Vistos etc.

I. Expeça-se alvará da importância depositada à f. 215, conforme 

determinado na r. decisão de f. 265. Observem-se os dados bancários 

informados à 219.

 II. Em seguida, arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 III. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 195 Nr: 92-31.1998.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MAT 13441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 CÓDIGO 195.

Vistos etc.

I. Intime-se a Fazenda Pública exequente, via remessa dos autos, para que 

manifeste sobre a exceção de pré-executividade apresentada às f. 

421/433, no prazo de 10 (dez) dias.

II. Após, retornem conclusos.
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III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39396 Nr: 4423-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 39396.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de contradição na decisão prolatada.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença.

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, a embargante pretende que o juiz adote a sua visão 

do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão.

ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde – MT, 08 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103486 Nr: 528-91.2015.811.0045

 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: ACVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte requerida, 

devidamente citada/intimada, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101068 Nr: 6699-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA MOURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 101068.

Vistos etc.

I. Não tendo havido o cumprimento do mandado e nem a apresentação de 

embargos, defiro a conversão pretendida, restando constituído de pleno 

direito o título executivo judicial.

II. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

III. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

da execução (art. 523 do CPC). Observe-se o endereço informado à f. 47.

 IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

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

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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.: 14314 Nr: 217-52.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA DAGUETTI, FRANCIELI DAGHETTI, MAYKELLI 

DAGHETTI, TEREZINHA GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR RUHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CÉLIA DE JÚLIO - 

OAB:13227

 CÓDIGO 14314.

Vistos etc.

I. Diante do contido na certidão de f. 555-v, intime-se o executado da 

penhora e avaliação realizadas, por meio de seu advogado constituído 

(CPC, art. 841, § 1º). Intime-o, ainda, quanto ao pedido de adjudicação já 

apresentado pelas exequentes (CPC, art. 876, § 1º, inc. I).

II. Ciente da regra contida no art. 842 do CPC, intime-se a parte exequente 

para requerer o entender de direito quanto à intimação da esposa do 

executado acerca da penhora realizada.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 1548-83.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:MT/6.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Código 121885.

Vistos etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2018, às 

14:00 horas.

 II. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC).

III. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).
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IV. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86899 Nr: 700-04.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 CÓDIGO 86899.

Vistos etc.

I. Restando o débito executado integralmente garantido por meio da 

penhora de dinheiro realizada à f. 38 (R$ 74.045,75) e do depósito 

remanescente realizado pelo executado à f. 83 (R$ 75.300,18), com 

fundamento no disposto no art. 151, inc. II, do CTN, e Súmula 112 do STJ, 

determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assegurando 

ao executado a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa 

perante a PGE, no que se refere à CDA nº 2013830 (auto de infração nº 

39647).

 II. Intime-se a exequente do contido na presente decisão, mediante 

remessa dos autos.

 III.Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35980 Nr: 993-76.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR ALVES DE RAMOS, MARIA ITAMAR BUZZATTI 

DE RAMOS, NELSON ALVES DE RAMOS, CLÓVIS ALVES RAMOS, 

GILBERTO ALVES RAMOS, ESPÓLIO DE NICANOR RIBEIRO DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 CÓDIGO 35980.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado às 

f. 366/407, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 90-41.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:13.124-B/MT, RAQUEL CASONATTO - OAB:MT/10.798

 CÓDIGO 34637.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente do contido na certidão de f. 280-v e para 

que requeira o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136436 Nr: 1401-23.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA SILVA, GESSI MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Código 136436.

Vistos etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/11/2018, às 

14:00 horas.

 II. Intime-se pessoalmente o embargante para prestar depoimento pessoal, 

com as advertências de estilo (CPC, art. 385, § 1º).

III. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

IV. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC).

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41236 Nr: 1543-37.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GORETH SOARES DA SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR - OAB:17589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:1707626

 CÓDIGO 41236.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado às 

f. 165/168, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. 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.: 136992 Nr: 1690-53.2017.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVD, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079 

MT

 Código 103760.

Vistos etc.

I. Colha-se o parecer do Ministério Público.

II. Após, conclusos.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

 Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40538 Nr: 844-46.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON KLAYTON LEMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 CÓDIGO 40538.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 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.: 41469 Nr: 1776-34.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO CORDEIRO DA SILVA, MARIA RAMÃO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLESIO MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 CÓDIGO 41469.

Vistos etc.

I. Esclareça a Defensoria Pública o pleito “V-II” de f. 115-v, considerando a 

manifestação do Município à f. 58 informando que não possui interesse no 

domínio do imóvel, ressalvada a hipótese de eventuais créditos tributários.

 II. Defiro os demais pedidos apresentados.

 III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 2404-57.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR-ME, 

ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR, RUI PEREIRA AVELAR, PAULO 

CESAR MELLO MARTTINS, JOACIR FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 CÓDIGO 37367.

Vistos etc.

I. Intime-se a exequente para esclarecer a petição de f. 83/84, no prazo de 

15 (quinze) dias, informando se houve o descumprimento do acordo 

entabulado, e, se o caso, apresentar memória de cálculo. Desde já registro 

que a pesquisa de imóveis é incumbência da parte interessada perante o 

CRI local.

 II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 07 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110885 Nr: 4368-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ QUEIROZ XAVIER DA SILVA, 

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 110885.

Vistos etc.

I. Não tendo havido o cumprimento do mandado e nem a apresentação de 

embargos, defiro a conversão pretendida, restando constituído de pleno 

direito o título executivo judicial.

II. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

III. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

da execução (art. 523 do CPC).

 IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

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

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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.: 112841 Nr: 5404-89.2015.811.0045

 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: ROSELI APARECIDA DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEFONICA BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 CÓDIGO 112841.

Vistos etc.

I. Em contato telefônico com a Sra. Perita, esta informou que a perícia 

determinada está concluída e será imediatamente enviada a este juízo.

II. Sendo assim, aguarde-se por até 15 (quinze) dias.
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 III. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem em 10 (dez) dias.

 IV.Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136992 Nr: 1690-53.2017.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVD, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079 

MT

 Código 136992.

Vistos etc.

I. Colha-se o parecer do Ministério Público.

II. Após, conclusos.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

 Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 119232 Nr: 102-45.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes, Luciano da Cas, 

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 119232.

Vistos etc.

CUMPRAM-SE os itens IV e V da decisão de f. 188.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103815 Nr: 680-42.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR RIGHI - 

OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 CÓDIGO 103815.

Vistos etc.

I. Defiro o pleito de f. 387/389.

 II. Com fulcro no art. 855 e seguintes do CPC, oficie-se ao juízo da 3ª Vara 

Cível desta Comarca solicitando seja procedida a penhora no rosto dos 

autos nº 4596-26.2011.811.0045 (código 80519), de eventuais créditos 

pertencentes à executada Costa Sementes e Máquinas Ltda., 

reservando-os em favor do exequente. Anote-se que o valor ora 

executado perfaz a quantia de R$ 76.302,62 (setenta e seis mil, trezentos 

e dois reais e sessenta e dois centavos) - f. 391.

III. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25063 Nr: 2913-90.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AUGUSTINHO LORENZI, GIOVANI 

MARCELLO PALOSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 CÓDIGO Nº 25063.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de omissão na decisão prolatada.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na decisão.

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, o executado/excipiente pretende que o juiz adote a 

sua visão do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos 

embargos declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do 

recurso próprio para a modificação da decisão.

ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde – MT, 18 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91939 Nr: 5828-05.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91939.

Vistos etc.

I. Expeça-se ofício ao gerente do executivo do INSS em Cuiabá-MT (EADJ) 

com o objetivo de cientificá-lo que o descumprimento da determinação 

imposta na sentença de f. 135/140 implicará em multa diária de R$ 100,00 

(cem reais), em configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), 

sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público 

(art. 536, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, improbidade 

administrativa (ar. 10, caput, da LIA).

II. Instrua o ofício com cópia da sentença.

III. No mais, já tendo sido apresentadas as contrarrazões ao recurso de 

apelação, cumpra-se o item III de f. 150, remetendo-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120375 Nr: 737-26.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 
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OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732-A/MT

 CÓDIGO 120375.

Vistos etc.

I. Sem prejuízo de eventual impugnação pela parte executada, a 

apresentação de cálculos visando o cumprimento de sentença que 

reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é 

incumbência da parte exequente, independente de prévia homologação 

pelo juízo. Logo, indefiro a pretensão de f. 164/165, concernente em 

“homologação do recálculo” e posterior extinção do feito.

 II. Aguarde-se por 30 (trinta) dias, e, não havendo pedido de cumprimento 

de sentença, arquive-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

III. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39623 Nr: 4650-26.2010.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMLM, ATDM, ALS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSL, RDOC, JWDPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 39623.

Vistos etc.

I. Esgotados os meios para a localização da requerida C.SI. Supermercado 

Ltda- ME, defiro a citação por edital, observado o conteúdo do art. 257 do 

Código de Processo Civil. Estabeleço prazo de 20 (vinte) dias.

II.Transcorrido o prazo, desde já nomeio como curador especial à referida 

requerida, na forma do art. 72, inciso II, do CPC, a Defensoria Pública, que 

deverá ser intimada para que se manifeste nos autos.

III.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81952 Nr: 1234-79.2012.811.0045

 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: ILA MARIA CHAVES CARVALHO, SEDINEI DE VARGAS 

BAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, 

RUFATTO PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:177342/SP

 CÓDIGO 81952.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98676 Nr: 4931-40.2014.811.0045

 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: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 CÓDIGO 98676.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81229 Nr: 412-90.2012.811.0045

 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: RODOLFO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, 

WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 81229.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma delineada pelo 

art. 534 do CPC, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC.

III. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122496 Nr: 1856-22.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 CÓDIGO 122496.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões ao(s) 

recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 1º).

 II. Depois de atendido o item supra e caso tenha sido interposta apelação 

adesiva, intime-se o apelante em questão para igualmente apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remeta-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) 

interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92497 Nr: 6350-32.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PICCINI, JULIANA TORRES VEDANA 

PICCINI, TALEMICO PICCINI, VITÓRO JUNIOR PICCINI, NARA CARDOSO 

OLIVERIA PICCINI, VANI TEREZINHA PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, 

MAURICE INEZ PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE o item II de f. 247.

 Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120749 Nr: 961-61.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ANTUNES GIRARDI, GIBRAIR ANTONIO GIRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BRISOLA FERREIRA, AQUIMOVEIS 

ARQUITETURA E IMOBILIARIA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BIAZUS

 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: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS - 

OAB:20984/O MT

 CÓDIGO Nº 120749.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de omissão na sentença prolatada.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, os embargos de declaração estão bem construídos, todavia, 

não entendo que tenha havido qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade na sentença.

Apesar das alegações, o que se verifica é que a parte quer discutir as 

razões do veredicto, e não algum aspecto típico dos embargos de 

declaração. Ademais, a embargante pretende que o juiz adote a sua visão 

do panorama processual, o que não se enquadra no campo dos embargos 

declaratórios. Desta forma, deve a parte se socorrer do recurso próprio 

para a modificação da decisão.

ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, 

mantendo inalterada a decisão tal como concebida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde – MT, 22 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20261 Nr: 1559-64.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO CECHINATO, VANDERLEI 

CECHINATTO, FÁTIMA DERLI CECHINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 20261.

Vistos etc.

I. O endereço mencionado pela exequente à f. 263 é o mesmo constante 

nos Ar’s que retornaram às f. 241/243 e no mandado e certidão de f. 255 

e 258.

II. Por outro lado, o mandado de f. 255 não constou o número informado 

pelo Oficial de Justiça quando da citação pessoal dos executados (f. 45 – 

Av. Paraná, nº 644-S, apto 302), conforme determinado no item IV da 

decisão de f. 249.

 III. Reitere-se a tentativa de intimação dos executados por correio, ou por 

mandado, caso pleiteie a exequente, observando-se o endereço acima 

destacado.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 3356-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FRANCISCO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 CÓDIGO 89471.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado às 

f. 228/236, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105400 Nr: 1478-03.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEANDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CÓDIGO 105400.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto à realização da perícia agendada às f. 299/300. Se 

for preciso, contate-se a Sra. Perita via telefone, de tudo certificando-se 

nos autos.

 II. Caso a prova não tenha sido realizada, manifeste-se o requerido 

quanto ao pleito de f. 303/321 (utilização de prova emprestada).

 III. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105398 Nr: 1476-33.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO LARA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 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: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 CÓDIGO 105398.

Vistos etc.
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I. Manifeste-se o requerido quanto ao pleito de f. 303/321 (utilização de 

prova emprestada).

 II. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106950 Nr: 2289-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO-SINTEP, 

FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO 

MATO GROSSO - FESSP/MT, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DOS SERVIDORES 

E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, SINDICATO 

DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SINDICATO DOS MOVIMENTADORES DE MERCADORIAS EM GERAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE, SINDICATO DOS VIGILANTES E GUARDAS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 106950.

Vistos etc.

I. Certifique-se se todos os requeridos foram citados e apresentaram 

defesa. Em caso negativo, intime-se a parte autora para dizer a respeito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Ultimadas todas as citações, colha-se o parecer do Ministério Público.

 III. Após, conclusos.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98588 Nr: 4863-90.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANGELITA GIOMBELLI, ARI PEREIRA LIMA, 

ALVARO GIOMBELLI LIMA, AUREA GIOMBELLI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

I. Colha-se o parecer do Ministério Público.

II. Após, conclusos.

 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

 Vistos etc.

I. Defiro como requer o exequente à f. 1.545, designando audiência de 

conciliação para o dia 08/11/2018, às 14h:00min.

II. Intimem-se, devendo os representantes das partes se fazerem 

presentes com seus procuradores.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95815 Nr: 2568-80.2014.811.0045

 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: ISACC LUCAS SILVA PINTO, CLEUDINARA DA SILVA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO nº 2568-80.2014.811.0045 - Código nº 95815.

Requerente: Isacc Lucas Silva Pinto.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação que objetiva à obtenção do Benefício Assistencial de 

Prestação Continuada (LOAS), alegando, em síntese, que a parte autora 

preenche os requisitos legais para tanto.

 Com a inicial vieram documentos.

Decisão inicial às f. 34/36 determinando a citação do requerido, a 

realização de perícia médica e estudo social.

 Perícia médica apresentada às f. 50/51, com manifestação da parte 

autora à f. 53.

Estudo social às f. 54/61.

 Decisão às f. 63/66 deferindo a antecipação de tutela e determinando a 

implantação em favor do autor do benefício de prestação continuada.

 Decisão à f. 82 determinando a intimação do requerido para fins de 

manutenção do benefício deferido até ulterior decisão do juízo.

 Citado via remessa dos autos (f. 84-v), o INSS não apresentou 

contestação.

 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pretende a parte autora a concessão de benefício de prestação 

continuada, alegando que a deficiência e/ou avançada idade a incapacita 

de laborar, não tendo meios, portanto, de prover a sua própria 

subsistência.

 O artigo 203 da CF, em seu inciso V, dispõe: “a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Depreende-se do citado artigo constitucional, que devem concorrer dois 

requisitos para a concessão do benefício mensal de um salário-mínimo: a) 

ser a pessoa portadora de deficiência física ou mental, ou idosa; e b) não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, o que, segundo o artigo 20, § 3º da Lei 8.742/93, exigiria uma 

renda per capita inferior à ¼ do salário mínimo.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 

em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas (art. 20, § 2º e § 10), bem como a pessoa incapacitada para a 

vida independente e para o trabalho (§ 2º), o que se pode inferir pela 

capacidade de deambulação, para higiene pessoal e para a própria 

alimentação (Lei 7.070/1982, art. 1º, § 2º).
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In casu, restou demonstrado nos autos, por meio dos prontuários e 

receituários médicos juntados às f. 23/27, e notadamente por meio da 

perícia médica (vide f. 50/51), que o autor é portador de “teratoma em 

região cervical”, desde o nascimento, doença/patologia esta que exige a 

necessidade de estar sob o auxílio diário de terceiros, eis que não detém 

condições para os cuidados necessários.

 Em relação à renda per capita, como ficou comprovado no estudo social 

(f. 54/61), o autor não possui meios para prover a sua própria 

manutenção, e nem de tê-la provida por sua família, bem como o salário 

auferido no âmbito familiar não é suficiente para atender as necessidades 

concretas do autor, verificando-se, assim, patente sua condição de 

miserabilidade.

Extrai-se do estudo social que o núcleo familiar do autor é composto por 

ele (que atualmente tem 05 anos de idade), seus pais, que são operadores 

de produção na empresa BRF e possuem rendimento mensal médio no 

valor de R$ 400,00 (a mãe) e R$ 900,00 (o pai), e ainda uma irmã também 

menor de idade (atualmente com 09 anos); que a família reside em casa 

disponibilizada pela empresa onde os genitores trabalham, sendo 

descontado R$ 200,00 por mês; que possuem móveis, eletrodomésticos e 

eletrônicos simples; que necessitam ir para São Paulo uma vez ao ano 

para o acompanhamento do tratamento do autor que ainda possui o orifício 

aberto onde utilizou a traqueostomia, sendo que precisam arcar com as 

despesas da viagem; que no início do tratamento fizeram muitas dívidas 

com empréstimo, as quais estão pagando aos poucos; que não recebem 

ajuda de familiares e nem de terceiros. O parecer final do estudo registra 

que a renda per capita da família ultrapassa ¼ do salário mínimo, mas que 

possuem provimentos limitados e estão mantendo as despesas da casa 

com dificuldade, concluindo favoravelmente à concessão do benefício ora 

postulado.

 Ressalta-se que, não obstante a vigência da norma estampada no § 3º do 

artigo 20 da Lei nº. 8.742/93, no sentido de que a concessão do beneficio 

de prestação continuada estaria condicionado a comprovação da renda 

per capita não superior a 1/4 do salário mínimo, há de se levar em 

consideração a revisão de decisão paradigma tomada na RCL 4374/PE 

pelo Supremo Tribunal Federal (Informativo nº 702 – STF), onde 

“asseverou-se que o critério legal de “renda familiar per capita inferior a 

um quarto do salário mínimo” estaria defasado para caracterizar a 

situação de miserabilidade”, tendo em conta que “outras normas 

assistenciais foram editadas, com critérios mais elásticos, a sugerir que o 

legislador estaria a reinterpretar o art. 203, V, da CF”.

Ademais, antes da mudança paradigmática do Supremo Tribunal Federal o 

patamar mínimo estabelecido pela Lei 8.742/93 era harmonizado com a 

interpretação do Superior Tribunal de Justiça, de que a renda de ¼ de 

salário mínimo devia ser aferida caso a caso, podendo a condição de 

miserabilidade ser demonstrada por outros meios de prova, conforme se 

vê:

 “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LEGITIMIDADE. INSS. 

COMPROVAÇÃO DE RENDA "PER CAPITA" NÃO SUPERIOR A 1/4 DO 

SALÁRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE. 1 – O benefício de prestação 

continuada previsto no artigo 203 da Constituição da República 

regulamentado pela Lei nº 8.742/93, muito embora não dependa de 

recolhimento de contribuições mensais, deverá ser executado e mantido 

pela Previdência Social, que tem legitimidade para tal mister. 2 – A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou já entendimento 

no sentido de que o critério estabelecido no artigo 20, parágrafo 3º, da Lei 

nº 8.742/93 (comprovação da renda "per capita" não superior a 1/4 do 

salário-mínimo não exclui que a condição de miserabilidade, necessária à 

concessão do benefício assistencial, resulte de outros meios de prova, de 

acordo com cada caso em concreto. 3 – Recurso conhecido, mas 

improvido”. (RECURSO ESPECIAL; RESP 308711/SP; Órgão Julgador: Sexta 

Turma; Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO; Decisão: Por unanimidade, 

conhecer do recurso e lhe negar provimento; Publicação: DJ de 

10/03/2003, p. 323).

A corroborar, tem-se ainda o teor do verbete 11 da súmula da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que dispõe: 

“A renda mensal, per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 

20, § 3º da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros 

meios, a miserabilidade do postulante”.

No caso concreto, a exigência da condição de miserabilidade do núcleo 

familiar foi perfeitamente atendida, conforme se afere do conjunto 

probatório apresentado, mormente do laudo de estudo social realizado.

 Assim, os elementos trazidos ao feito permitem concluir que ao autor 

preenche os requisitos legais para a concessão do benefício assistencial 

da prestação continuada.

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de condenar o instituto requerido ao pagamento à parte autora 

do benefício previdenciário de amparo social de prestação continuada, no 

valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data do 

indeferimento administrativo (24/01/2014 – f. 22 – NB 7007253890), 

devendo, todavia, ser revisto, perante a autarquia requerida, a cada 02 

(dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 

origem (art. 21, Lei 8.472/1993).

 A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. NOME DO BENEFICIÁRIO: ISAAC LUCAS SILVA PINTO.

2. NÚMERO DE BENEFÍCIO: 700725389-0.

 3. BENEFÍCIO CONCEDIDO: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – 

LOAS.

4. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO: 24/01/2014 (DATA DO INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – F. 22).

 5. RENDA MENSAL INICIAL: 01 SALÁRIO MÍNIMO.

6. DATA INÍCIO DO PAGAMENTO: A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO 

QUE ANTECIPOU A TUTELA.

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, confirmo a antecipação de tutela deferida às f. 63/66. 

Veja-se que a parte autora é uma criança com diversas necessidades 

especiais, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício 

tem caráter alimentar.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, deixo 

de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários 

mínimos.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83098 Nr: 2566-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DEMARCO, CLEUNICE NODARI 

DEMARCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 CÓDIGO 83098.

Vistos etc.

Conforme se infere da petição de f. 188/191, as partes entabularam 

acordo estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado para que surta seus 

jurídicos efeitos.
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 Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso 

do prazo mencionado no acordo (25/06/2019).

Custas e honorários conforme consta na avença.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte credora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89308 Nr: 3192-66.2013.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELITON FLÁVIO DALBEM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Comando Geral 

Da Policia Militar do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DIEGO PIOVEZANI - OAB:17.100-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO DE AUTOS Nº 3192-66.2013.811.0045 – CÓDIGO 89308.

Vistos etc.

1. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, ser ‘praça’ da Polícia Militar deste 

Estado desde 18/03/2003 e, embora seja garantido pela legislação de 

regência, somente recebeu o denominado “auxílio fardamento” no ano de 

2008, ficando sem receber a mencionada verba nos anos de 2004, 2005, 

2006, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Assim, busca o autor receber o supranominado auxílio (referente aos 

anos listados), bem como pleiteia a condenação dos requeridos em danos 

morais pelo fato de ter ficado todo esse período sem receber a aludida 

verba.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às f. 59/68, 

alegando a ilegitimidade passiva do Comando Geral da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso e a ocorrência de prescrição quanto aos valores 

correspondentes aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. No mérito, 

sustenta a ausência de previsão para o pagamento de indenização em 

caso do não fornecimento dos fardamentos, sendo defeso à 

Administração fazê-lo.

 Houve réplica (f. 69/77), ocasião em que o autor rechaçou as 

preposições lançadas na contestação e reafirmou os termos da inicial.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor 

manifestou às f. 90/91 pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o 

requerido manifestou à f. 115 reiterando os termos de sua contestação.

 2. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido.

2.1. Primeiramente, impende-se registrar que a presente demanda 

comporta o julgamento antecipado, eis por que incide, na espécie, o 

disposto no comando do art. 355, inciso I do CPC.

 2.2. De proêmio, destaco que o feito deverá ser extinto sem a resolução 

do mérito em face do “Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso”, já que o fato de sua existência se trata de mera/típica 

desconcentração administrativa, de modo que o referido órgão, embora 

possua atribuições e competências específicas, não se encontra 

desvinculado do ente administrativo (Estado) que determinou a sua 

criação.

É que, de acordo com a teoria do órgão (entrelaçada com a 

desconcentração política do poder), o Estado (ente administrativo — 

União, Estados e Municípios) manifesta a sua vontade através de seus 

órgãos públicos (no caso, o ‘Comando Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso), que são titularizados por agentes públicos. Assim, os atos 

praticados pelos órgãos são imputados à pessoa jurídica a cuja estrutura 

estejam integrados (situação denominada de “imputação volitiva”).

Dessa forma, o órgão se distingue da entidade (ente administrativo) — a 

qual possui personalidade jurídica, ao passo que aquele não.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR 

SUSCITADA. DESCONCENTRAÇÃO DO ESTADO. ÓRGÃO SEM 

PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. NÃO 

PREENCHIMENTO. Com base na teoria do órgão, pode-se definir o órgão 

público como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos 

agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade 

do Estado. O órgão não tem personalidade jurídica própria, já que integra a 

estrutura da Administração Direta, existindo relação de hierarquia e 

subordinação perante a administração central. VV. Se a parte informou 

como sujeito passivo a Secretaria do Estado da Fazenda, que consiste em 

órgão pertencente ao Estado de Minas Gerais e sendo este último o 

pertinente sujeito passivo, mostra-se razoável possibilitar à autora a 

emenda à inicial em prol dos princípios da economia e acessibilidade ao 

Poder Judiciário. (TJ-MG - AI: 10145130051496001 MG , Relator: Antônio 

Sérvulo, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2013)”

2.3. No que toca à tese de ocorrência de prescrição, entendo que a 

pretensão deva receber parcial guarida.

Analisando cuidadosamente a pretensão posta em juízo, verifico que, a 

despeito da denominação/nomenclatura dada à ação, o que se pretende, 

em verdade, é a cobrança de verba de cunho remuneratório/indenizatório.

 Dessa forma, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso concreto está 

previsto no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32, que dispõe que as dívidas 

passivas do Estado prescrevem em 05 (cinco) anos, a contar da data do 

ato ou fato do qual se originem, estando tal entendimento devidamente 

superado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL 

POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. Não se 

configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o 

Tribunal de origem, de maneira fundamentada, julga integralmente a lide, 

enfrentando as questões apresentadas. 2. Firmou-se nesta Corte de 

Justiça o entendimento de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 

3. No caso, a solução da controvérsia demandaria a análise de legislação 

local (Constituição do Estado do Acre e Lei Estadual 1.419/2001), fazendo 

incidir, por analogia, a Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não 

cabe recurso extraordinário". 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1477080/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 18/12/2014)”

Assim, considerando a data do ajuizamento da presente demanda 

(25/06/2013 – f. 05) e a data das parcelas referentes ao auxílio 

fardamento reclamado, declaro prescrita a pretensão de recebimento das 

referidas verbas referentes aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, não 

sendo necessária a declaração quanto ao auxílio que seria supostamente 

devido no ano de 2008 em razão de o autor ter declarado o seu 

recebimento.

 2.4. Passo à análise das prestações (auxílio fardamento) reclamado em 

relação aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.

Pois bem, no caso dos autos a questão em apreço relaciona-se com o 

regime jurídico ao qual a parte autora está submetida, ou seja, com o 

conjunto de direitos e deveres que regulam a relação entre os servidores 

militares e o Estado de Mato Grosso.

Com efeito, devem ser consideradas as disposições próprias da 

legislação que regula esta categoria, qual seja, a Lei Complementar nº 

231/2005 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato 

Grosso, especialmente (sobre o tema) em seu artigo 78 que assim 

assegura:

“Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus 

o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares 

e nos termos desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e 

soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor 

subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do 

servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso 

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas 

corporações.

(...).”

No entanto, em data posterior foi introduzido pela Lei Complementar nº 

244/2006, o art. 80-A, atribuindo caráter indenizatório ao fardamento, 

apenas quando este não fosse fornecido pela Corporação.
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Notemos:

“Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção 

somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for 

fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto 

nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado 

pelo Poder Executivo”.

Posteriormente, com a edição do Decreto nº 8.178/2006 o dispositivo legal 

foi devidamente regulamentado, ficando estabelecido que os fardamentos 

das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM (art. 1º 

do referido Decreto).

Dessa maneira, pela análise dos dispositivos legais que regem a matéria, o 

autor faria jus à indenização referente ao auxílio para aquisição de 

uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005, posto que a 

partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição do 

fardamento passou a ser de responsabilidade da própria instituição da PM, 

conforme amplo posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DIREITOS C/C COBRANÇA DAS OBRIGAÇÕES 

DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – 

PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADAS – BOMBEIRO MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO 

FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – ALTERAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA EDIÇÃO 

DA LC Nº 244/06 - UNIFORME ADQUIRIDO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – 

PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS 

DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. Rejeita-se preliminar de 

cerceamento de defesa porque incabível o requerimento de requisição 

judicial de provas que podem ser facilmente produzidas pela parte 

interessada. O servidor militar faz jus à indenização referente ao auxílio 

para aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 

231/2005, posto que a partir da edição da Lei Complementar nº 244/2006 a 

aquisição do fardamento passou a ser de responsabilidade da própria 

instituição da PM. (...). (TJMT - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 

112044/2013 - CLASSE CNJ – 1728 - COMARCA CAPITAL - Número do 

Protocolo: 112044/2013 - Data de Julgamento: 25-11-2014)”

No entanto, conforme já destacado anteriormente, encontram-se 

prescritas as parcelas referentes aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, 

razão pela qual não é devida a indenização referente ao auxílio para 

aquisição de uniforme enquanto vigente a Lei Complementar nº 231/2005.

Lado outro, quanto às demais parcelas pleiteadas (2009, 2010, 2011 e 

2012), percebe-se que estas encontram-se regulamentadas pela Lei 

Complementar nº 244/2006 — a qual dispôs que o fardamento passaria 

ser de responsabilidade (e entregue) pela própria instituição militar, o que 

se conclui, por inferência lógica, que em pretendendo o autor a 

cobrança/reembolso de despesas com a aquisição de seu fardamento, 

deveria juntar aos autos o respectivo comprovante (nota fiscal), o que 

certamente não aconteceu.

 Assim, o pleito de indenização (das parcelas não prescritas) deve ser 

julgado totalmente improcedente.

A propósito, pela pertinência, como forma de corroborar a linha de 

raciocínio acima desenvolvida, lanço mão do seguinte precedente 

jurisprudencial:

 “APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADA – SERVIDOR MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO 

FARDAMENTO– PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – ALTERAÇÃO DA 

LEGISLAÇÃO – DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA EDIÇÃO 

DA LC Nº 244/06 - PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTEPROVIDO. (...) Em que pese a petição do apelante não ter 

separado a matéria arguida, em forma de preliminar, suscita a hipótese de 

cerceamento de defesa, sob a alegação de que não poderia o magistrado 

ter julgado improcedente a ação, sem determinar que o Estado apelado 

juntasse prova de que foi feito o pagamento dos uniformes, nos moldes da 

legislação pertinente. A preliminar não merece guarida. Primeiro, porque 

compete ao juiz analisar a pertinência da produção da prova requerida, e, 

na hipótese, sequer o magistrado mencionou a necessidade, porque julgou 

tão somente a matéria de direito. (...) Segundo, como muito bem exposto 

pelo Des. Luiz Carlos da Costa, quando do julgamento do RAC/RNS nº 

112099/2013 de sua Relatoria, em situação semelhante, “(...) Não é crível 

que aquele que tenha adquirido o material, não possa comprovar a 

aquisição com a apresentação das respectivas notas fiscais”. Desse 

modo, entendo que não há falar na ocorrência de cerceamento de defesa. 

(...) Porém, após a regulamentação do artigo 80-A (04 de outubro de 

2006), a indenização passa a ser devida somente nos casos em que o 

fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo Estado, e 

para provar a aquisição do fardamento, competia ao apelante proceder a 

juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele.”

Quanto ao pleito de dano moral, de se destacar que ainda que fosse 

desconsiderado o indeferimento dos demais pedidos autorais 

(consectários do alegado dano extrapatrimonial), o fato é que não trouxe o 

autor qualquer comprovação/demonstração de que os fatos alegados lhe 

causaram/impingiram qualquer tipo de dano, dor, sofrimento, angústia ou 

sentimento de desprezo (desvalia), de modo que (ainda que fosse 

reconhecida a procedência das cobranças pleiteadas), a improcedência 

do pleito é medida que se impõe.

 3. Ante o exposto:

a) JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito em face do Comando 

Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil;

b) DECLARO prescrita a pretensão ao recebimento de eventuais parcelas 

devidas a título de auxílio-fardamento referente aos anos de 2004, 2005, 

2006 e 2007, com força no artigo 1º do Decreto nº. 20.910/32;

c) JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral atinente ao recebimento de 

auxílio-fardamento referente aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012;

d) DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.1. Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do § 

2º do art. 85 do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, devendo tais verbas permanecerem suspensas em razão da 

assistência judiciária gratuita.

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

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102639 Nr: 40-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUNES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME, EMERSON ANTUNES, VALERIA 

VALADARES DA COSTA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 88, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102311 Nr: 22637-36.2014.811.0045

 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: JOEL DA SILVA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 102311.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito na forma delineada pelo 

art. 534 do CPC, intime-se o INSS, por carga, remessa ou meio eletrônico, 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 219 do CPC) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, atentando-se ao disposto no art. 

535 do CPC.

III. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 
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deliberação.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23954 Nr: 1788-87.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS, MCSDM, DESDM, ETDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 CÓDIGO 23954.

Vistos etc.

I. Intime-se o exequente para que junte aos autos cópia (atualizada) das 

matrículas dos imóveis que pretende penhorar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 2126-95.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JOÃO 

DE DEUS

 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: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 CÓDIGO 20839.

Vistos etc.

I. Certifique-se se o advogado do executado João de Deus foi intimado da 

decisão proferida às f. 144/150. Caso negativo, providencie-se.

 II. Com relação ao executado João Batista Schirmer de Mattos, determino 

o prosseguimento do feito à sua revelia, eis que, ciente da renúncia 

comunicada às f. 152/154, não constituiu novo procurador.

III. Diga o exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 21906 Nr: 3168-82.2006.811.0045

 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: DULCIMAR DAL'ALBA, CLEUSA MARIA LEONARDO 

DALL ´ALBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA MIRIAN DALL´ALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZE TEREZINHA MARTINS 

PIRES - OAB:MT/11888

 CÓDIGO 21906.

Vistos etc.

I. Em que pese a desordem na juntada de peças, a manifestação de 

desistência de f. 498/500 foi protocolada após o pedido de execução de 

sentença juntado às f. 504/518.

 II. Retornem os autos ao arquivo, com as devidas baixas.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95581 Nr: 2379-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO - FINANCEIRAS 

A/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA REGINA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B/MT, Diego Oliveira de Lima - OAB:16.351/MS, 

GUILHERME FARIAS TOMANQUEVEZ - OAB:17967/MS, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 95581.

Vistos etc.

I. Diga a parte autora se pretende o cumprimento da liminar no endereço 

informado à f. 79-v ou no endereço informado na qualificação da 

requerida à f. 84.

 II. Em seguida, expeça-se o necessário visando o cumprimento da busca 

e apreensão.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 18 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 36752 Nr: 1788-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Polita ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUZA - 

OAB:, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168/MT

 CÓDIGO 36752.

Vistos etc.

I. De acordo com o certificado à f. 167, a parte executada foi devidamente 

intimada e não se manifestou quanto à penhora de valores realizada à f. 

162.

 II. O depósito noticiado pela executada à f. 171 foi realizado após o prazo 

fixado no item II de f. 146 e após a penhora acima referida.

 III. Sendo assim, defiro o levantamento da penhora realizada à f. 167, 

observando-se os dados bancários indicados à f. 168. Deixo de deliberar, 

por ora, quanto ao levantamento/devolução do valor depositado pela 

executada, porquanto ainda não se encontra encerrada a fase de 

cumprimento de sentença.

 IV. Intime-se a executada para manifestar quanto à continuidade do feito 

pretendida pela exequente às f. 168/169, no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Após, conclusos.

 VI. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 17 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 1314 Nr: 2222-81.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPAMIDI - COOP. AGRIC. MISTA 

DIAMANTINO LTDA, CARLOS ALBERTO BEDIM, JOSÉ HÉLIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO DONIZETTI 

ANDREOTTI - OAB:14620

 Intimação do patrono da parte executada, para que no prazo legal 

apresente manifestação acerca do laudo de avaliação de fls. 308/309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103787 Nr: 667-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JOSE PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado (a) da parte autora, para que no prazo legal 

efetue o pagamento/deposite a diligência do Oficial de Justiça no valor de 

R$30,00 (trinta reais).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 11819 Nr: 611-93.2004.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 611-93.2004.811.0045

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL

PARTE RÉQUERIDA: JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA

INTIMANDO(A): JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA, CPF: 823.211.833-49, 

ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. 1. Intime-se o executado para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito. 2. Efetuado o pagamento parcial do 

débito, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, 

CPC). 3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto. 4. 

Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. 5. Intime-se. 

Cumpra-se.”

 Eu, C.S.A, digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106834 Nr: 2229-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORA & VIAN CONTRUTORA LTDA, MARA 

SANDRA VIAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2229-87.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

PARTE RÉ: CORA & VIAN CONTRUTORA LTDA e MARA SANDRA VIAN DE 

OLIVEIRA

CITANDO(A, S): CORA & VIAN CONTRUTORA LTDA e MARA SANDRA 

VIAN DE OLIVEIRA, ENDEREÇO NÃO SABIDO.

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 25.327,43

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: A Exequente é credora das Executadas na 

importância liquida e certa de R$ 25.327,43 (vinte e cinco mil trezentos e 

vinte e sete reais e quarenta e três centavos). Para cumprir com o 

pactuado, a executada pagaria R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos 

reais) em três parcelas de R$ 5.166,66 (cinco mil cento e sessenta e seis 

reais e sessenta e seis centavos), devidamente representadas por notas 

promissórias, porem não houve o pagamento das referidas parcelas, 

restando a Executada, inadimplente com o acordo. Insta salientar, que no 

contrato firmado entre as partes, há previsão de vencimento antecipado 

da divida, caso não ocorresse o pagamento das parcelas até as datas 

estipuladas, além de multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor 

devido e, honorários advocatícios acordados em 20% (vinte por cento). 

Assim sendo requer a citação das Executadas, para que em 03 (três) 

dias, paguem o principal, acrescido de juros correção monetária, custas e 

honorários advocatícios. Assim requer-se a satisfação do debito, dando a 

causa o valor de R$ 25.327,43 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e sete 

reais e quarenta e três centavos). Termos em que pede deferimento. 

Sinop, 22 de abril de 2015. ANDREYA MONTI OSÓRIO BUSTAMENTE, 

Advogada – OAB/MT 12.605.

DESPACHO: Vistos. 1. Certifique o cartório judicial se foi procedida a 

tentativa de citação pessoal dos executados em todos os endereços 

informados através da busca de endereço constante às fls. 58/62. 2. Em 

sendo infrutífera a citação pessoal, cite-se pela via editalícia. Prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias – artigo 257, III do CPC. 3. Se decorrido o prazo 

da resposta “in albis”, por passar a se tratar(em) de réu(s) revel(eis) 

citado(a)(s) por edital, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o(a) Defensor(a) 

Público(a) com atribuição nesta Comarca, devendo o processo a ele(a) 

ser enviado para apresentação de resposta, no prazo legal (em dobro, em 

se tratando de Defensoria Pública). 4. Após, ao(à) exequente para 
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manifestação, no prazo de 10 dias. 5. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 38018 Nr: 3055-89.2010.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JOÃO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:MT/18593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3055-89.2010.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA e VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA

PARTE RÉ: DANILO JOÃO DE BASTIANI, Endereço: Lugar não Sabido.

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$ 

79.537,94. 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.

RESUMO DA INICIAL: O requerente vendeu vários produtos agrícolas ao 

Requerido no ano de 2003 e 2004, sendo que, dos valores devidos pelo 

requerido ao requerente, pelos produtos vendidos, restou sem quitação 

dois cheques do Banco Sicredi. Os títulos supra declinados, foram dados 

em pagamento dos produtos agrícolas ao Requerente, emitidos pelo 

requerido. Por varias vezes tentou receber referido valor, mas o 

Requerido sempre se esquivava do pagamento de referida divida. Dessa 

forma, outra alternativa não restou ao Requerente senão recorrer ao 

Judiciário para ver resguardado seu direito. Atribuindo-se à presente 

causa, o valor de R$ 79.537,94 (setenta e nove mil quinhentos e trinta e 

sete reais e noventa e quatro centavos). Termos em que, pede 

deferimento. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de junho de 2010. Aline Cocco 

Cargnin, OAB/MT 11536.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. 1. Defiro o pedido de citação pela via 

editalícia formulado à f. 123/124. Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) por 

edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, inciso III do CPC 2. 

Se decorrido o prazo da resposta “in albis”, por passar a se tratar(em) de 

réu(s) revel(eis) citado(a)(s) por edital, nos termos do disposto no artigo 

72, inciso II do Código de Processo Civil, nomeio Curador Especial o(a) 

Defensor(a) Público(a) com atribuição nesta Comarca, devendo o 

processo a ele(a) ser enviado para apresentação de resposta, no prazo 

legal (em dobro, em se tratando de Defensoria Pública). 3. Com a vinda 

aos autos da defesa, vista à parte contrária para manifestação no prazo 

de cinco (05) dias. 4. Expeça-se o necessário 5. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 22 de agosto de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111034 Nr: 4438-29.2015.811.0045

 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: JUSCILENE DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Initmação do autor acerca do petitório de fls 88/91.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 1160-45.2000.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO COLLEM BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Em cumprimento ao Provimento 68/2018. intimo as partes:"istos.

1. Expeça-se alvará dos valores indicados à f. 186 (R$ 7.128,24) em favor 

da parte autora.

2. Expeça-se alvará do saldo remanescente em favor da parte requerida.

 3. Cumpridas as deliberações retro, arquive-se com as cautelas de estilo.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000570-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. V. R. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. F. V. (ADVOGADO(A))

I. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Processo n.º 1000570-55.2017.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que não obstante a advogada Lucimar Rodrigues de Freitas 

Valeiro tenha comparecido em duas audiências do processo, 

representando os interesses do réu (IDs n.º 6076311 e 7997048), até o 

presente momento, a advogada não apresentou nos autos procuração 

atualizada, hábil a documentar a regularidade da sua condição de 

advogada do réu. Diante disto, intime-se a advogada, via DJe, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração, sob pena de ser 

nomeado curador especial ao réu preso revel. Lucas do Rio Verde/MT, em 

29 de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107822 Nr: 2744-25.2015.811.0045

 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: MGDBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 
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DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na petição inicial da ação de divorcio litigioso c/c com guarda e alimentos 

provisórios ajuizada por Marilda Gerimias de Brito de Almeida contra Edson 

Feitosa de Almeida, para o fim de:A) DECRETAR o divórcio de Marilda 

Gerimias de Brito de Almeida e Edson Feitosa de Almeida ‘ex vi’ do 

disposto no art. 226, § 6.º da CRFB/88, alterado pela Emenda 

Constitucional de n.º 66/2010.B) DETERMINAR que a cônjuge virago volte a 

utilizar o nome de solteira, qual seja: Marilda Gerimias de Brito [art. 1.571, § 

2.º do Código Civil de 2002 c/c o art. 25, parágrafo único da Lei n.º 

6.515/1977].c) DEFERIR a guarda definitiva e por prazo indeterminado do 

menor Marcos Vinicius de Brito de Almeida em favor de Marilda Gerimias 

de Brito de Almeida, devidamente qualificada, com supedâneo nos art. 33, 

§ 2.º, art. 35 e art. 101, inciso VIII, todos da Lei n.º 8.069/1990, sem 

prejuízo de sua revogação a qualquer tempo;d) FIXAR e, como 

consequência direta, CONDENAR o réu Edson Feitosa de Almeida no 

pagamento de pensão alimentícia ao menor Marcos Vinicius de Brito de 

Almeida, arbitrada no valor equivalente a 25,38% do valor do 

salário-mínimo, o que equivale atualmente a quantia de R$ 242,12 

(duzentos e quarenta e dois reais e doze centavos) mensalmente, a 

serem pagos até o décimo dia útil de cada mês, cuja incidência deverá se 

operar a partir da data da citação do requerido, bem como 50% das 

despesas médico-hospitalares, farmacêuticas e odontológicas, 

eventualmente existentes e efetivamente despendidas pela alimentada;e) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerido no pagamento das custas judiciais.Preclusa a 

decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152317 Nr: 1288-35.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR JANISSEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:RJ/109.367, MARCELA CAMPOS 

RANGEL GOMES DE ARUDA - OAB:OAB/RJ 175175, MARILDA MUNIZ 

DE PAULA - OAB:20690/0

 DELIBERAÇÕES

Exaurido o objeto da omissiva, devolva-se a deprecada.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Advogado do requerente: Zilaudio Luiz Pereira

Advogada da empresa requerida: Alessandra Gomes da Silva

Requerido HDI Seguros S/A representado pelo preposto: Eraldo de Oliveira 

Xavier

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43392 Nr: 3699-95.2011.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO SKURA, CLAUDETE SKURA

 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: FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB:MT/9.202, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 DELIBERAÇÕES

Permaneçam os autos conclusos para prolatação de sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Requerido HSBC Bank Brasil S/A representado pela preposta: Jessica 

Cristina Dall Alba

Advogada: Josimeri Carla Mazutti Marques Moraes

 Requerido: Lauro Skura

Requerido: Claudete Skura

Advogado: Fabio Souza Ponce

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 6270-97.2015.811.0045

 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: ERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Encerrada a instrução processual, abra-se vista dos autos às partes, 

primeiramente aos autores, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, apresentem alegações finais.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

Advogada: Tiani Barea

Defensor Público: Diogo Madrid Horita

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105644 Nr: 1615-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRCDS, BDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDFS, CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 DELIBERAÇÕES

Cuida-se de Ação de Ação de Guarda promovida por Maria Rosely Correa 

da Silva e Benedito da Conceição Monteiro, em que pretende ter a guarda 

definitiva do menor Marcos Calebe Santos Silva e Mayra Cristina Silva dos 

Santos. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo 

a decidir. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que as partes litigantes firmaram transação civil 

com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, ainda, 

que conforme se extrai do teor do teor do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Lavre-se o termo de 

guarda. Publicada em audiência. Registre-se. Abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Considerando-se que os réus foram citados 

pessoalmente destituo o Núcleo de Pratica Jurídica do encargo proferido. 

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz de Direito

Promotor de Justiça: Leonardo Moraes Gonçalves

Requerente: Maria Rosely Correa da Silva

Requerente: Benedito da Conceição Monteiro

Defensor Público: Diogo Madrid Horita

Requerido: Mayany Eduarda da Fonseca Santos

Advogado do Núcleo de Pratica Jurídica: Alan Vardel Bizarello dos Santos
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114215 Nr: 6270-97.2015.811.0045

 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: ERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICI GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 VISTAS à AUTORA para alegações finais no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102894 Nr: 205-86.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste a respeito da certidão negativa do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113147 Nr: 5581-53.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFFY CONTABILIDADE E ASSESORIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS LTDA, 

SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Nos termos dos Art. 389 e 390 da CNGC do Estado do Mato Grosso, 

INTIMO a parte REQUERENTE para que, no prazo de 30 (trinta) dias, retire 

a carta precatória e providencie a distribuição, comprovando nos autos 

sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34578 Nr: 5449-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos Art. 389 e 390 da CNGC do Estado do Mato Grosso, 

INTIMO a parte REQUERENTE) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie o pagamento da guia de recolhimento de custas padrão 

disponível do sítio www.tjmt.jus.br>Emissão de Guias Online>primeira 

I n s t â n c i a  –  F ó r u m / C o m a r c a s > C a r t a  P r e c a t ó r i a 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), e comprove o pagamento nestes 

autos, para posterior envio para a distribuição da mesma na Comarca 

Deprecada, ou, no mesmo prazo, retire a carta precatória e providencie a 

distribuição, comprovando nos autos sua distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 5024-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR

 Intimação do Dr. PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA, OAB-MT Nº 18194-B, 

nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no artigo 

234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103964 Nr: 771-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HAROLDO GONÇALVES DOS SANTOS, 

Rg: 413794453, Filiação: Eny de Fatima Gonçalves dos Santos e Osvaldo 

Barbosa dos Santos, data de nascimento: 01/12/1987, brasileiro(a), 

natural de Panorama-SP, operário, Telefone (65) 9 9975-5991. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada > DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 05/09/2018, às 16:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 124. 

Assim sendo, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções 

Penais, designo audiência de justificação para o dia 05 de setembro de 

2018, às 16h30min, oportunidade em que o reeducando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento das 

penas restritivas de direito, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no 

presente feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente 

e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em Juízo 

independentemente de intimação.Intime-se o reeducando pessoalmente e 

via edilícia.. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 22 de agosto de 2018

Andreson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 90547 Nr: 4442-37.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR CORDEIRO, EDSON BEGNINI, 

FELIPE GABRIEL CUSTODIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT

 Vistos etc.,

A Defesa dos acusados Edson Begnini e Felipe Gabriel Custódio de 

Oliveira, por ocasião da resposta à acusação (fls. 110/119), requereu o 

reconhecimento da inépcia da peça inicial acusatória.

Consultado o Ministério Público, este manifestou pelo desacolhimento da 

preliminar (fl. 143).

 Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido de reconhecimento 

de inépcia da inicial acusatória não merece acolhimento, pois a denúncia 

preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e não 

se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395, do mesmo Diploma 
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Legal, estando, desta forma, apta a produzir os seus jurídicos legais 

efeitos.

Portanto, indefiro a preliminar em questão.

Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando 

as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

(alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de outubro de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogados os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, REVOGO o “item 2” da decisão de fl. 142.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 80987 Nr: 157-35.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Reeducando, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo de 03 (três) dias manifeste-se sobre o cálculo de fls. 235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157515 Nr: 4350-83.2018.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista o teor do petitório de fls. 38/40, REVOGO as medidas 

protetivas de urgência fixadas às fls. 33/35, sem prejuízo de serem 

novamente aplicadas no caso de mudança do cenário doméstico em 

questão.

2. Apense-se o presente feito aos autos principais, tão logo ele aporte 

neste Juízo (artigo 1502, seção 23, capítulo VII, da CNGC/MT).

3. Intime-se na forma da lei.

4. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-58.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AZELINO TOZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010603-58.2012.8.11.0045. Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por AZELINO TOZI 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, 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. 

Barra do Bugres/MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003063-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CHARLES REINHEIMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003063-05.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CHARLES REINHEIMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 
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GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

nenhum comprovante de hipossuficiência . Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 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”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual 

objetiva a parte autora indenização por danos morais e declaração de 

inexistência de débito por falha na prestação de serviços pela reclamada, 

no que tange a cobrança de valores pretéritos correspondentes ao 

consumo de energia em imóvel de sua propriedade referente ao período 

do mês de setembro/2015 ao mês de fevereiro/2017. A reclamante diz ser 

responsável pelas unidades consumidoras Nº 6/2503246-7 e Nº 

6/1439087-6, sendo que os imóveis são alugados, sendo que ambas 

Unidade Consumidoras possuem débitos pretéritos, a UC Nº 6/2503246-7 

o valor de R$ 994,07 (novecentos e noventa e quarto reais e sete 

centavos) e a UC Nº 6/1439087-6 o valor de R$ 836,73 (oitocentos e trinta 

e seis reais e setenta e três centavos), perfazendo o total de R$ 1.830,80 

(um mil oitocentos e trinta reais e oitenta centavos) e que no ano de 2017 

a reclamada suspendeu o fornecimento de energia nas referidas Unidades 

Consumidoras. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo, que os cortes no fornecimento de energia ocorreram por falta 

de pagamento na época dos referidos cortes que ocorreram em datas de 

02/06/2016 e 19/07/2016, e que os valores são de responsabilidades dos 

responsáveis na época pelas UC, sendo que o reclamante deveria ter 

solicitado a transferência de titularidade das Unidades Consumidoras para 

o seu nome, fato que imediatamente ocasionaria o restabelecimento de 

energia nos respectivos imóveis, assim requer a improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica 

está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, 

mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de 

modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Analisando os autos verifico a que a reclamada comprovou nos autos que 

não houve falha na prestação dos serviços. Assim tenho que a 

Reclamada se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da falha na 

prestação de seus serviços, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, por 

cariz, em momento algum, o reclamante comprovou nos autos que buscou 

solucionar administrativamente o problema ou que a reclamada se recusou 

a transferir-lhes as titularidades das Unidades Consumidoras como 

condição para o restabelecimento da energia do imóvel. Assim entendo 

que em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito deve 

ser indeferido e improcedente pois o próprio reclamante reconhece os 

débitos em sua peça inicial. Já em relação aos danos morais pleiteados 

pela reclamante, entendo que são indevidos, pois não houve falha na 

prestação de serviços pela reclamada nesse caso a situação vivida pelo 

reclamante, não passaram da esfera do mero aborrecimento. Ante o 

exposto, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. REVOGAR a liminar deferida nos autos ID Nº 11640199. INDEFIRO 

o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar o reclamante no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

Rio Verde, 11 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO DE MELO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000755-59.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CELIO ROBERTO DA SILVA CARNEIRO DE MELO Parte Ré: 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-22.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

LUDMILLA PROCESKI GOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010090-22.2014.8.11.0045. REQUERENTE: LUDMILLA PROCESKI GOES 

REQUERIDO: SERASA S/A. Visto. Dispensado o relatório. Considerando 

que a parte exequente foi intimada do despacho id 10828320 e quedou-se 

inerte há mais de 30 (trinta) dias, a extinção é medida que se impõe, 

consoante à regra do art. 485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: III – por não promover os 

atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias;” Ademais, se mostra desnecessária a intimação 

pessoal para prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, 

conforme artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas necessárias. Cumpra-se, expedindo 
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o necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRNCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003458-94.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRNCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

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

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de abril de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA ERICA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004722-49.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FRANCISCA ERICA PEREIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante devidamente 

intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), deixou de 

colacionar nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, 

descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial ID 11831763, 

tais como cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo, emitido por concessionária de serviço 

público. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT., para às providências 

cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 09 

de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000831-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

EDEMAR ANTONIO PASSARINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA FANTI SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000831-54.2016.8.11.0045. Vistos. Defiro o requerimento para bloqueio 

de veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da 

prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005069-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

EVEN CARLA VIANA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005069-82.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EVEN CARLA VIANA NEVES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

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

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010269-58.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MATIAS FRANCISCO TORRES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO FRANZON (EXECUTADO)

CLAUDINEI CARRIEL FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010269-58.2011.8.11.0045. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de Execução de Título 

Extrajudicial proposta por Matias Francisco Torres em face de Julio 

Franzon, visando o recebimento do valor de R$ 10.967,59 (dez mil 

novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), 

conforme tabela de cálculo em anexo. Compulsando os autos, verifica-se 

que o exequente, ciente da determinação de id. 11365189, permaneceu 

inerte. Dessa forma, caracteriza abandono do processo, na forma do 

artigo 485, III, do CPC/2015: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 
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(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) Ademais, o art. 51, § 

1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, encaminhando-se 

aos órgãos de restrição de crédito para anotação, nos termos do artigo 

782, § 3° do Código de Processo Civil. Dispensado o registro pelo 

Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-44.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

ADAN CARLOS DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010505-44.2010.8.11.0045. Vistos. Antes de analisar o pedido de id. 

11655564, intime-se a reclamada para promover o pagamento do saldo 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-57.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

VITAL PROCESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010120-57.2014.8.11.0045. REQUERENTE: VITAL PROCESKI REQUERIDO: 

SERASA S/A. Visto. Dispensado o relatório. Considerando que a parte 

exequente foi intimada do despacho id 11501311 e quedou-se inerte há 

mais de 30 (trinta) dias, a extinção é medida que se impõe, consoante à 

regra do art. 485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O 

juiz não resolvera o mérito quando: III – por não promover os atos e as 

diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias;” Ademais, se mostra desnecessária a intimação pessoal para 

prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados Especiais, conforme 

artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000505-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR CAVALLI (REQUERENTE)

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000505-26.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ODACIR CAVALLI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, proposta por ODACIR CAVALLI, requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada no pagamento de danos morais. Afirma que 

adquiriu uma passagem aérea para o trecho PASSO FUNDO/RS – 

CAMPINAS – CUIABÁ/MT, com embarque previsto para 10h55min do dia 

06/02/18, mas que devido ao cancelamento do vôo, perdeu a conexão em 

Campinas, chegando a Cuiabá às 19h30min, ou seja, com mais de 05 

(cinco) horas de atraso. Por essas razões requer indenização por danos 

morais. Em contestação, a parte Reclamada alega que o vôo foi cancelado 

em razão de manutenção não programada, sendo os problemas 

inesperados e inevitável seu cancelamento. Afirma que o fato ocorreu por 

motivos de força maior, alheios à sua vontade. Assim, verifico que razão 

parcial assiste à parte Autora. Resta evidente a falha na prestação de 

serviço, e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Destaco 

inicialmente que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo, e o reclamante está evidentemente, em posição altamente 

desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo 

no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Sobre a inversão do ônus da prova na 

sentença a doutrina é pacífica. Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. 

Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, 

p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a parte que teve contra si invertido o ônus da 

prova (...) não poderá alegar cerceamento de defesa porque, desde o 

início da demanda de consumo, já sabia quais eram as regras do jogo e 

que, havendo non liquet quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o 

ônus da prova." No mesmo sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, 

João. A prova no Direito Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 

2002): "[...] é orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui 

regra de julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no 

momento da sentença, quando não houver prova do fato ou for ela 

insuficiente". Conclui, ao final, que "... somente após o encerramento da 

instrução é que se deverá cogitar da aplicação da regra da inversão do 

ônus da prova. Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, já que o 

benefício da inversão está previsto expressamente no texto legal". No 

caso vertente a reclamada, companhia aérea é que possui todos os dados 

técnicos e logísticos referente ao cancelamento do vôo mencionado, 

alegado pela reclamante, não sendo exigível desta fazer tal prova diante 

da sua hipossuficiência técnica, motivo pelo qual procedo a inversão 

daquele ônus. Feita a inversão do ônus da prova, tenho que a reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir o fato 

constitutivo do direito da reclamante trazido com a exordial, e nem provar 

totalmente o que afirmou com a defesa. Houve realmente o cancelamento 

do vôo alegado, e por isso o dano é in re ipsa. Com efeito, o dano moral 

decorrente do cancelamento de voo é presumido, inclusive nos casos em 

que o passageiro não pode viajar no horário programado. A 

responsabilidade é do causador, pelo desconforto, aflição e transtornos 
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causados ao passageiro que arcou com o pagamento daquele serviço, 

prestado de forma defeituosa. Nesse mesmo sentido corrobora a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL, DE SÃO PAULO 

PARA PORTO ALEGRE. ATRASO NO VOO POR PERÍODO SUPERIOR A 

QUATRO HORAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA 

NA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES AOS PASSAGEIROS. DESCASO PARA COM O 

CONSUMIDOR, DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

PARA R$ 4.000,00, A FIM DE ADEQUÁ-LO AOS PARÂMETROS 

UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. READEQUAÇÃO DOS 

MARCOS INICIAIS DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS 

MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71005819743, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 16/12/2015). 

Ademais, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Ademais, considerando os transtornos sofridos pelo 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderiam ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: A) 

CONDENAR a parte reclamada, a pagar ao Reclamante o valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo 

INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença; B) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-94.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001572-94.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ROGERIO DA SILVA DE 

MORAES REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos etc. Constata-se 

pelo Recurso interposto no id. 4939659, que o recorrente requereu o 

benefício da justiça gratuita, no entanto não comprovou a situação de 

vulnerabilidade, dessa forma deverá trazer aos autos documentos que 

comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Lucas do Rio 

Verde-MT, 05 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005259-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

AGRINALDO JORGE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005259-45.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRESSA SILVA RIBEIRO 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de maio de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-42.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SELI ROEHRS CONSTANTINO PROCESKI (REQUERENTE)

GIORDANO DIEGO PROCESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010121-42.2014.8.11.0045. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se o 

exequente, ciente da determinação para dar prosseguimento no feito, 
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permaneceu inerte, conforme a certidão de id. 13219264. Dessa forma, 

caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, III, do 

CPC/2015: 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; (...) Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 

9.099/95, preconiza o seguinte: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Isto posto, 

declaro extinto o processo, sem resolução do mérito. Dispensado o 

registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003716-07.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação em que designada audiência de conciliação, a parte 

reclamante não compareceu. Portanto, observa-se nos presentes autos 

que o requerente não promoveu os atos que lhe competiam, demonstrando 

desinteresse no andamento do feito. Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95 e art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de 

mérito, o presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em 

razão do disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, revogando-se 

os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, ao distribuidor 

para apuração das custas processuais. P.I. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde - MT, 18 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-03.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI (ADVOGADO(A))

RETIFICA DE MOTORES RIO VERDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO JOSE ZIMMI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011404-03.2014.8.11.0045. REQUERENTE: RETIFICA DE MOTORES RIO 

VERDE LTDA - ME REQUERIDO: CLODOALDO JOSE ZIMMI Visto. 

Dispensado o relatório. Considerando que a parte exequente foi intimada 

do despacho id 11674713 e quedou-se inerte há mais de um ano, a 

extinção é medida que se impõe, consoante à regra do art. 485, II, do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolvera o mérito 

quando: II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III – por não promover os atos e as diligencias que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” 

Ademais, se mostra desnecessária a intimação pessoal para 

prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados Especias, conforme artigo 

38, § 1º, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso II e III do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

rematam-se os autos para contadoria para apuração das custas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde - MT, 18 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16235 Nr: 1921-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR CEZAR KREIN - OAB:7.350-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação de fl. 153, impulsiono o feito para expedição da 

certidão de dívida, conforme deferido à fl. 152, INTIMANDO a parte 

interessada para retirada no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26275 Nr: 317-02.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

MARCELO GIULIANO VEPPO PALMA - OAB:6.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da manifestação de fl. 69, impulsiono o feito para expedição da 

certidão de dívida, conforme deferido à fl. 68, INTIMANDO a parte 

interessada para retirada no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 146571 Nr: 7242-96.2017.811.0045

 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: PABLO RODRIGO DE SÁ BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELISBERTO SOARES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e provimento n° 55/2007 impulsiono 

estes autos com finalidade de: designar audiência preliminar para o dia 

28/09/2018 as 14h00min, sendo assim, encaminho o referido processo ao 

setor de expedição para providências necessárias.

Lucas do Rio Verde – MT 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 33946 Nr: 3606-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDES ARAÚJO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão, considerando que o prazo requerido pelo 

autor já transcorreu.

Intime-se a parte autora para apresentar bens passiveis de penhora, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 34486 Nr: 3654-62.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI CASAGRANDE GALERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, MARILDA MUNIZ 

DE PAULA - OAB:20690/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 52, intime-se a parte autora, para que no 
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prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos endereço atualizado da 

reclamada, sob pena de extinção.

 Às providencias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20486 Nr: 1680-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DOS SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Exequente para juntar a matrícula do imóvel atualizada, 

conforme determinado às fls. 168.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002297-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DAL AVECHIA (AUTOR(A))

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (RÉU)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (RÉU)

 

PROCESSO N.º 1002297-83.2016.8.11.0045 VISTOS. Desde já 

considerando a manifestação da parte autora pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide (ID n.º 13965779), intimem-se as requeridas para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, digam se pretende a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, o objetivo de sua realização, sob 

pena de preclusão. No mesmo prazo, manifestem-se a seguradora e 

corretora requeridas, acerca do documento juntando pelo requerente (ID 

n.º 10816320). Decorrido o prazo in albis, certifique-se, após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de julho de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28933 Nr: 2820-93.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOSÉ PUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BAUMANN, CLEUCI BAUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE REGINA CONEGLIAN 

- OAB:BA/42.518, OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:10017

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora para recolher as 

custas no deprecado conforme ofício de p. 346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84394 Nr: 3924-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILIANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MATEUS CARDOSO, VILMA BOHRE 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.109 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42742 Nr: 3051-18.2011.811.0045

 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 PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO, NADIA 

PRIESTER, SCHERER E BELLON LTDA ME, CONSTRUTORA BASSO, OSIAS 

FERREIRA COUTINHO ME, ELIAS DA SILVA TORMES ME, NADIR HELENA 

DE CASTRO BALIZARDO, CARLOS FRANCISCO BALIZARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B, Almino Afonso Fernandes - OAB:MT/3498-B, ALMINO 

AFONSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:MT/20498-A, FABIAN FEGURI - 

OAB:16739, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:MT/20612-A, LARA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA - OAB:MT/19.820, LUIZ GUSTAVO 

FERNANDES - OAB:MT/14916-B, RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:MT/15,204, VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, 

Valterlei Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I - 

Aguarde-se a realização de audiência designada para o dia 08/11/2018 

para oitiva das testemunhas da parte autora, nos autos da missiva 

expedida para a Comarca de Cuiabá, conforme informado à p. 2052. 

Saindo as partes intimadas da expedição da missiva. II – Expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Presidente Bernardes/SP, para oitiva da 

testemunha Rodrigo Salata, arrolada à p. 2043-verso. III – Defiro o prazo 

de 30 (trinta) dias para que o advogado da empresa requerida Scherer e 

Bellon Ltda – ME, junte certidão de óbito do representante da referida 

empresa, bem como comprove que se trata de empresa individual. IV- Com 

a juntada da Carta Precatória (pp.2051/2052) cumprida, voltem os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução, visando a oitiva 

das testemunhas arroladas pelos requeridos (pp. 2007, 2009, 2017, 2043, 

2045 e 2048). V – Oficie-se ao Município de Lucas do Rio Verde/MT, para 

que preste as seguintes informações: a) se a obra objeto da Carta Convite 

n° 108/2007 foi concluída; b) se, após a conclusão das obras, houve 

reformas no local; c) se a edificação da Casa Lar se lastreou em prévio 

Ajustamento de Conduta celebrado entre o ente local e o MP. VI - Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 1637-53.2009.811.0045

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

 PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO MARQUES SABBATINI, JOSÉ DE 

ALENCAR MARQUES JÚNIOR, THATIANY FULGENCIO SABBATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERICE MARIA WISNIEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:7.691/MT, IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - 

OAB:9960-MT

 POSTO ISTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes 

fixados em 10% sobre o valor dado a causa.Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15(quinze) dias, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93604 Nr: 715-36.2014.811.0045

 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: AB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES 

- OAB:12537/O, CYNTHIA RODRIGUES HASSE - OAB:12.537-OAB/MT, 

WELTON DA COSTA RODRIGUES - OAB:13209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 50. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 18220 Nr: 2640-82.2005.811.0045

 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: ROSÂNGELA APARECIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19139/O, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9845, SERGIO 

ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias. Sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106704 Nr: 2173-54.2015.811.0045

 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: VPL, DNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza proferiu a seguinte sentença: I- Considerando 

o parecer ministerial, bem como a reconciliação dos requerentes, com o 

intuito de manutenção da família, REVOGO a sentença homologatória de 

pp. 74/75, tornando-a sem efeito e, por consequência homologo o pedido 

de desistência da demanda, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. II – 

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, dando as baixas de praxe e estilo. Sem custas em razão da 

gratuidade. P.RI.C. III - Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

tratar, a MMª. Juíza determinou o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinados.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 36446 Nr: 1047-80.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Dammann, Adelcio José Gontijo, Antonio Donizetti 

Teixeira da Silva, Francisco Bernardes Filho, Hélio de Albuquerque 

Milhomem, Marinalda Viana Queirós, Neurizá Alves de Oliveira, Nivaldo 

Antonangelo, Ubiratan Vieira Lima, Nelso Domingos Terebinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Gomes Antonangelo 

Garcia Campos - OAB:11.428, Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Ricardo Zancanaro, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114580 Nr: 5161-86.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS DOMINGOS GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALISSON HENRIQUE JUSTO E 

LEMES - OAB:31793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, caso queira, apresente suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 3430-36.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista os Embargos a Execução 

apresentados pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 4127 Nr: 294-75.2001.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobras Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Elias Abdalla, Arli Terezinha Trento, Luiz 

Henrique Preuss Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a impugnação apresentada pela 

parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 15653 Nr: 2590-94.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Socrates do Nascimento, Luiz Olavo 

Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 
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processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução de Carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108652 Nr: 1634-29.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Procópio Pompeu, ESTEVAN TOLOTTI 

POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a proposta de honorários 

apresentada pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84513 Nr: 3353-85.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31494 Nr: 494-67.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo Cesar Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Andrade Soares da 

Silva - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados das 

partes para que, no prazo de 10(dez) dias, promovam o andamento do 

processo e requeiram o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a manifestação do perito nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86324 Nr: 823-74.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciella Magali Strzelecki

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, 

Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fabrinny Pimenta 

Braga - OAB:15.866/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:OAB/MT 11.546-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 11517 Nr: 1320-69.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani, Enio 

Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT, Rafael 

Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 3806-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Fries, Aljena Fries

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o Laudo Médico juntado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 81995 Nr: 832-70.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A., Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114001 Nr: 4747-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira, Valdir Antônio Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo para 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos finaceiros.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000334-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE GOMES (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 671-55.2015.811.0021

 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: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) 

Dr(a)Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB/MT nº 3573-B para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos Código 97323, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99401 Nr: 1905-72.2015.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino José de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Roberto Rocha Renz, A Propriedade 

S/A, Agropecuaria Agua Preta S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) 

Dr(a)Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB/MT nº 3573-B para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos Código 99401, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000312-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE ÁGUA BOA - MT DECISÃO Trata-se de ação previdenciária ajuizada 

por ROSELI FRANCISCA DOS REIS em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, ambos qualificados nos autos, visando à concessão do 

benefício de aposentadoria por idade rural. Despachada a inicial, o INSS 

apresentou contestação (Id n. 5906074). Réplica no evento n. 5906105. 

Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A) a comprovação da atividade rural no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. ADMITE-SE a 

prova testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato 

descrita no ponto controvertido apontado acima, ou seja, a comprovação 

do exercício de atividade rural. Diante da natureza da demanda, aliado ao 

requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização 

de audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão 

pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 26 

de junho de 2018 às 16h00min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do 

CPC, INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 20 de 

abril de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 23225 Nr: 2578-12.2008.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ZAMBONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Alves Pinto - 

OAB:19.812, JOSE FATIMO DE SOUZA - OAB:3013, Marcio de Almeida 

Lara - OAB:OAB/GO17640, Orcalino Batista De Queiroz - OAB:3380, 

YVANA LYVIA DE CAMARGO MIRANDA - OAB:31139

 Ante o exposto, PRONUNCIO O RÉU MAURO ZAMBONATO, qualificados 

nos autos, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, a fim de 

que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime 

de homicídio simples tentado, na forma no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Após a preclusão do prazo 

recursal, intimem-se às partes para os fins do art. 422 do Código de 

Processo Penal.Publique-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 58882 Nr: 1586-44.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAÚJO 

- OAB:18.574-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 58882

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(22/08/2018) este Magistrado estará em trânsito devido a participação em 

um Curso de Formação Continuada realizado pela EMAGIS-MT, redesigno 

a oralidade para o dia 10 de outubro de 2018, às 13hrs00min(horário 

oficial do Estado).

Saem às partes presentes pessoalmente intimadas a comparecerem na 

data e hora aprazadas.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Requerente

 Advogado da Requerente

 Testemunha

 Testemunha

 Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89931 Nr: 6196-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ANDRADE, 

WILFORD ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, JOÃO BATISTA CAVALCANTE 

SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21.614 - 

OAB/MT, JAQUELINE CORREIA DA SIVA - OAB:24.087/OAB/MT, 

KARLA AMORIM MELO MARTINS - OAB:24.166/MT, LÉIA PAULA 

APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO 

- OAB:2.644/-MT

 Certifico que, a vista deste ficam Vossa Senhoria na qualidade dos 

procuradores dos reus, intimados do dispositivo da r. Sentença ref. 239, a 

seguir transcrita: Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos constantes na denúncia, para o fim de condenar os acusados 

Wilford Elias de Oliveira, João Batista Cavalcante Silva, Walison Rodrigues 

Dias de Andrade, Missiel Ribeiro Feitosa e Iahn Kelvin Barbosa de Souza, 

como incursos nos artigos 157, §2º, V, em concurso material – artigo 69, 

por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e 

Vera Lúcia Oliveira de Andrade, como incursa no artigo 288, parágrafo 

único, artigo 348 e artigo 349, todos do Código Penal. Atento ao disposto 

no artigo 68, caput do Código Penal, passo a dosimetria da pena, 

individualmente. Considerando as circunstâncias previstas no artigo 59 do 

Código Penal, quanto ao acusado Wilford Elias de Oliveira, denoto que: 

Quanto à culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que 

ultrapasse os limites da norma repressora;

Quanto aos antecedentes: não possui maus antecedentes consoante teor 

da Súmula 444 do STJ; Quanto à conduta social: não havendo elementos 

para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; Quanto à 

personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar; Quanto aos motivos: comuns à espécie; Quanto às 

circunstâncias: não extravasam a figura típica; Quanto às consequências: 

são normais à espécie, não exigindo reprimenda maior do que a já fixada 

pelo legislador; Quanto ao comportamento da vítima: não contribuiu para a 

empreitada criminosa. Tendo em conta que o delito previsto no artigo 157 

do Código Penal prevê pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos; a 

par das circunstancias judiciais acima analisadas, reputo como necessária 

e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena base 

em 04 (quatro) anos de reclusão. Quanto ao delito previsto no artigo 288 

do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos; fixo 

a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Em relação à segunda fase da 

dosimetria da pena: Reconheço a incidência das circunstancias 

atenuantes constantes no artigo 65, inciso I e inciso III, alínea d, do Código 

Penal. No entanto, deixo de aplicar o percentual de redução de redução 

em razão do quantum da pena base já estar no mínimo legal, nos termos 

da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há 

circunstâncias agravantes a serem consideradas. Na terceira fase da 

dosimetria da pena: Inexistem causa de diminuição a serem reconhecidas 

e sopesadas. Configurada a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, 

inciso V do Código Penal, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses, chegando ao total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. Torno a pena concreta e definitiva em desfavor do acusado 

Wilford Elias de Oliveira no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão. Para o cumprimento da pena, em consonância com o artigo 

33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO. 

Considerando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, 

quanto ao acusado Missiel Ribeiro Feitosa, denoto que: Quanto à 

culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os 

limites da norma repressora;

Quanto aos antecedentes: possui antecedentes maculados, consoante 

relatório de Antecedentes Criminais extraídos do Sistema Apolo (anexo à 

denúncia). Quanto à conduta social: não havendo elementos para aferição 

da conduta social nos autos, deixo de valorar;

Quanto à personalidade do agente: não há elementos suficientes nos 

autos, nada tendo a valorar; Quanto aos motivos: comuns à espécie; 

Quanto às circunstâncias: não extravasam a figura típica; Quanto às 

consequências: são normais à espécie, não exigindo reprimenda maior do 

que a já fixada pelo legislador; Quanto ao comportamento da vítima: não 

contribuiu para a empreitada criminosa.

 Tendo em conta que o delito previsto no artigo 157 do Código Penal prevê 

pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos; a par das 

circunstancias judiciais acima analisadas, reputo como necessária e 

suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena base em 

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto ao delito previsto 

no artigo 288 do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um) a 03 

(três) anos; fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão. Em relação à segunda fase da dosimetria da pena: Reconheço a 

incidência da circunstancia atenuante constantes no artigo 65, inciso III, 

alínea d, do Código Penal, diminuindo a pena em 08 (oito) meses de 

reclusão, quanto ao crime tipificado no artigo 157 do CP, chegando ao total 

de 04 (quatro) anos de reclusão. Não há circunstâncias agravantes a 

serem consideradas. Na terceira fase da dosimetria da pena: Inexistem 

causa de diminuição a serem reconhecidas e sopesadas. Configurada a 

causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal, 

aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, chegando ao total 

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Torno a pena 

concreta e definitiva em desfavor do acusado Missiel Ribeiro Feitosa no 

patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, tendo em 

conta, as condições individuais do agente, em especial, a existência de 

antecedentes maculados. Considerando as circunstâncias previstas no 

artigo 59 do Código Penal, quanto ao acusado Iahn Kelvin Barbosa de 

Souza, denoto que: Quanto à culpabilidade: normal à espécie, não atuando 

com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora; Quanto aos 

antecedentes: não possui maus antecedentes consoante teor da Súmula 

444 do STJ; Quanto à conduta social: não havendo elementos para 

aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; Quanto à 

personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar; Quanto aos motivos: comuns à espécie; Quanto às 

circunstâncias: não extravasam a figura típica; Quanto às consequências: 

são normais à espécie, não exigindo reprimenda maior do que a já fixada 

pelo legislador; Quanto ao comportamento da vítima: não contribuiu para a 

empreitada criminosa. Tendo em conta que o delito previsto no artigo 157 

do Código Penal prevê pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos; a 

par das circunstancias judiciais acima analisadas, reputo como necessária 

e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena base 

em 04 (quatro) anos de reclusão.

 Quanto ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal prevê pena de 
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reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos; fixo a pena base em 01 (um) ano de 

reclusão. Em relação à segunda fase da dosimetria da pena: Reconheço a 

incidência das circunstancias atenuantes constantes no artigo 65, inciso I, 

do Código Penal. No entanto, deixo de aplicar o percentual de redução de 

redução em razão do quantum da pena base já estar no mínimo legal, nos 

termos da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante 

não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há 

circunstâncias agravantes a serem consideradas. Na terceira fase da 

dosimetria da pena: Inexistem causa de diminuição a serem reconhecidas 

e sopesadas. Configurada a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, 

inciso V do Código Penal, aumento a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses, chegando ao total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão. Torno a pena concreta e definitiva em desfavor do acusado Iahn 

Kelvin Barbosa de Souza no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão. Para o cumprimento da pena, em consonância com o 

artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO. 

Considerando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, 

quanto ao acusado João Batista Cavalcante Silva, denoto que: Quanto à 

culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os 

limites da norma repressora; Quanto aos antecedentes: possui 

antecedentes maculados, consoante relatório de Antecedentes Criminais 

extraídos do Sistema Apolo (anexo à denúncia). Quanto à conduta social: 

não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo 

de valorar; Quanto à personalidade do agente: não há elementos 

suficientes nos autos, nada tendo a valorar; Quanto aos motivos: comuns 

à espécie; Quanto às circunstâncias: não extravasam a figura típica; 

Quanto às consequências: são normais à espécie, não exigindo 

reprimenda maior do que a já fixada pelo legislador; Quanto ao 

comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. 

Tendo em conta que o delito previsto no artigo 157 do Código Penal prevê 

pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos; a par das 

circunstancias judiciais acima analisadas, reputo como necessária e 

suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena base em 

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Quanto ao delito previsto 

no artigo 288 do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um) a 03 

(três) anos; fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão. Em relação à segunda fase da dosimetria da pena: Não há 

circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Não há circunstâncias 

agravantes a serem consideradas. Na terceira fase da dosimetria da 

pena: Inexistem causa de diminuição a serem reconhecidas e sopesadas.

Configurada a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inciso V do 

Código Penal, aumento a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 19 

(dezenove) dias, chegando ao total de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 

19 (dezenove) dias de reclusão. Torno a pena concreta e definitiva em 

desfavor do acusado João Batista Cavalcante Silva no patamar de 07 

(sete) anos e 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão. O 

regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, tendo em conta, 

as condições individuais do agente, em especial, a existência de 

antecedentes maculados. A priori, quanto à acusada Vera Lúcia Oliveira 

de Andrade, insta constar que em razão da mesma se enquadrar na 

situação descrita no §2º do artigo 348 do Código Penal, deixo de 

imputar-lhe pena ao referido tipo penal. Considerando as circunstâncias 

previstas no artigo 59 do Código Penal, denoto que: Quanto à 

culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os 

limites da norma repressora; Quanto aos antecedentes: não possui maus 

antecedentes consoante teor da Súmula 444 do STJ; Quanto à conduta 

social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, 

deixo de valorar; Quanto à personalidade do agente: não há elementos 

suficientes nos autos, nada tendo a valorar; Quanto aos motivos: comuns 

à espécie; Quanto às circunstâncias: não extravasam a figura típica; 

Quanto às consequências: são normais à espécie, não exigindo 

reprimenda maior do que a já fixada pelo legislador; Quanto ao 

comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. 

Tendo em conta que o delito previsto no artigo 349 do Código Penal prevê 

pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses; a par das circunstancias 

judiciais acima analisadas, reputo como necessária e suficiente à 

reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena base em 01 (um) 

mês de detenção. Quanto ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal 

prevê pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos; fixo a pena base em 

01 (um) ano de reclusão. Em relação à segunda fase da dosimetria da 

pena: Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Não há 

circunstâncias agravantes a serem consideradas. Na terceira fase da 

dosimetria da pena: Inexistem causa de diminuição a serem reconhecidas 

e sopesadas. Torno a pena concreta e definitiva em desfavor do acusado 

Vera Lúcia Oliveira de Andrade no patamar de 01 (um) ano e 01 (um) mês 

de detenção. O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO. 

Quanto aos acusados Missiel e João Batista, que responderam o 

processo presos, de igual modo deverão recorrer, se assim o desejarem, 

posto subsistirem inalterados os motivos ensejadores da custódia cautelar 

e considerando que o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido 

é o regime fechado. Quanto aos acusados Wilford e Iahn Kelvin, que 

possuem como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, e 

Vera Lúcia que cumprirá a pena em regime aberto, de igual modo deverão 

recorrer, se assim o desejarem. De modo que, considerando que a pena 

ora imposta deve ser cumprida em regime inicial semiaberto ou aberto, 

determino sejam desde já os acusados inseridos em tal modalidade de 

cumprimento de pena. EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 

PENA.

Deverá o Oficial de Justiça adverti-los quanto as condições do regime ora 

imposto, quais sejam:

a) O apenado deverá permanecer (SEMPRE) em sua residência no período 

das 20 (vinte) horas às 06 (seis) horas, bem como aos sábados, 

domingos e feriados, sendo qualquer necessidade de alteração em tal 

determinação, ser previamente autorizada pelo Juízo.

 b) Manter seu endereço devidamente atualizado, sob pena de que ao não 

ser localizado, seja lhe decretada a prisão cautelar sob o fundamente de 

tentar frustrar a aplicação da lei penal. Isento os acusados do pagamento 

das custas processuais, uma vez que foram assistidos por defensores 

dativos. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios dos defensores dativos nomeados, que fixo em 10 (dez) 

URH’s. Transitada em julgado a presente decisão: Anote-se na guia de 

execução expedida em caráter provisório, transformando-a em definitiva; 

Inclua-se o nome dos réus no rol de culpados; Oficie-se ao TRE/MT para 

as anotações cabíveis; Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 16 de agosto de 2018. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27423 Nr: 1807-03.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 27423

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para audiência 

(22/08/2018) este Magistrado estará em trânsito devido a participação em 

um Curso de Formação Continuada realizado pela EMAGIS-MT, redesigno 

a oralidade para o dia 04 de outubro de 2018, às 13hrs00min(horário 

oficial do Estado).

Saem às partes presentes pessoalmente intimadas a comparecerem na 

data e hora aprazadas.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Requerente

 Advogado da Requerente

 Testemunha

 Testemunha

 Testemunha

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69613 Nr: 538-79.2016.811.0020
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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: ANTONIA MARGARIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DEO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. À luz do exposto, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC/2015, 

RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando o Requerido INSS a pagar para a parte autora o benefício 

previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, 

§ 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do início da ação (inc. II, art. 49, L. 8213/91 

e RE 631.240 STF), respeitada a prescrição quinquenal (artigo 103, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91), sendo que 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. 21. Diante do requerimento expresso da parte 

autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, 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, de acordo com o artigo 537 do 

CPC/2015. 22. Dispensável o reexame necessário, nos termos do art. 496, 

§ 3º, inciso I, do CPC/2015. 23. INTIME-SE 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. 24. EXPEÇA-SE o necessário. 25. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.Alto Araguaia/MT, 20 de agosto de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70161 Nr: 757-92.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. EVA DE JESUS PEREIRA, qualificado(a) nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. No que tange a obrigação de fazer correspondente à implantação do 

benefício previdenciário à parte exeqüente, DEFIRO tal pleito, uma vez que 

no bojo do provimento jurisdicional, consta a determinação de pagamento 

do referido benefício.

6. Desse modo, DETERMINO a imediata implantação do benefício, em favor 

da Exeqüente, sob pena de multa diária, cominada em caso de 

descumprimento da obrigação, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 

sem prejuízo de outras sanções civil, administrativa ou penal, fixando 

como termo inicial para contabilização da multa o dia posterior ao último dia 

do prazo para oferecimento de embargos, caso estes não sejam aviados, 

ou o dia seguinte da prolação de sentença nos embargos, caso estes 

venham a ser apresentados pelos executados.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 20 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63364 Nr: 1119-31.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 Autos n. 1119-31.2015.811.0020 (cód. 63364).

Vistos.

1. INTIME-SE o reeducando HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, através 

de sua advogada constituída (ref. 60), para reiniciar o cumprimento das 

condições de regime e declinar seu endereço atualizado nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de regressão de regime.

 2. Após o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE o necessário e FAÇAM-ME 

conclusos.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 1411-16.2015.811.0020

 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: DJALMA DE JESUS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE CASTRO, MARISA PEREIRA DE 

SOUZA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, Rubens Henrique de Freitas - OAB:177.733/SP

 Vistos.

1. Aportou aos autos, ofício da 2ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Marília/SP, solicitando a transferência do valor de R$ 

181.000,00, acrescidos dos juros e correção, desde o depósito judicial 

para o Banco do Brasil, agência 5627-8, neste Fórum de Marília/SP, vez 

que na ação de divórcio em trâmite naquele juízo, a senhora Marisa Pereira 

de Souza de Castro desistiu dos direitos sobre

sua meação na Fazenda "Brinco de Ouro", objeto desta lide, em favor do 

vendedor da Fazenda, ora autor, em troca do levantamento de 50% dos 

valores depositados nestes autos.

2. Pois bem. Muito embora a senhora Marisa Pereira de Souza de Castro 

tenha desistido da sua meação em troca do levantamento de 50% dos 

valores depositados nestes autos, sendo referido pedido deferido pelo 

Juízo da Comarca de Marília/SP, por cautela, mantenho o meu 

entendimento de que o levantamento de qualquer valor depositado nestes 

autos deverá ser analisado apenas e tão somente, o transito em julgado, 

conforme decisão de ref. 96.

3. Informe ao juízo solicitante.

4. Em que pese a presente demanda encontrar-se apta para julgamento, 

este deverá ocorrer em conjunto com as demais ações apensas. Desse 

modo, RENOVE-SE a conclusão destes autos apenas quando os demais 

processos apensos estiverem aptos para julgamento.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75650 Nr: 3887-90.2016.811.0020

 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: RONALDO DOS SANTOS PEREIRA, EURENICE GIMENES 
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DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA GIMENES MORALIS - Espólio, 

FRANTHYESCO GIMENES MORALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Nos termos do artigo 168, do CPC, NOMEIO a mediadora Neyla 

Cristina D’ Souza Cavalcante de Souza para realização a audiência de 

mediação nestes autos.2. Em consonância com o disposto no Provimento 

n.º 9/2016 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, passo 

a estabelecer os honorários dos mediadores lotados no Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca. 3. Sobre referido ato processual 

dispõe o § 1.º do art. 334 do CPC/2015, in verbis: “Art. 334. Se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1º O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária”.4. 

Ressalvada a hipótese prevista no art. 167, § 6º do CPC/2015, o qual 

prevê que o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de 

conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de 

provas e títulos, o art. 169 do CPC/2015 estabelece que o conciliador e o 

mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela 

fixada pelo tribunal, conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Justiça, exceto nos processos acobertados pela 

assistência judiciária gratuita, devendo o juiz, desde logo, informá-los da 

existência dessa despesa e da respectiva tabela, verbis: “Art. 169. 

Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6º, o conciliador e o mediador 

receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo 

tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º A mediação e a conciliação podem ser realizadas como 

trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação 

do tribunal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91584 Nr: 589-22.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIANE SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSOMAR INÁCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA GUSTAVO 

- OAB:49900

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51525 Nr: 751-27.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTENALDO CARRIJO DE SOUZA 

- OAB:26247/GO, Leonardo Gomes da Silva - OAB:MT/13464-A, 

SILVANIO AMELIO MARQUES - OAB:31.741-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante dos depósitos efetuados pelo executado (ref. 23/24) em conta 

remunerada e individualizada por beneficiário, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento das quantias depositadas em favor da parte exequente e 

do(a) advogado(a), na conta indicada à ref. 32.

2. DETERMINO que o nobre Gestor Judicial cumpra integralmente o art. 

450, §º3º, da CNGC, cientificando-se, pessoalmente, a parte beneficiária 

ou ao seu sucessor, do valor do depósito e da sua liberação.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 75602 Nr: 3861-92.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

ARAGUAIA LTDA, DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES, SILVANA 

GONÇALVES DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado à 

ref. 22.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74431 Nr: 3011-38.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIETY APARECIDA BERTOLUCCI ZAMPIERI, 

BERTOLUCCI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado à 

ref. 39.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes.

7. ALTERE-SE o valor da causa, conforme determinado no despacho retro.

8. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

9. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60112 Nr: 2533-98.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENALVA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. PROCEDA-SE a secretaria da vara o desentranhamento da petição de 

ref. 26, tendo em vista a juntada indevida, devendo a parte exequente, 

caso queira, distribui-la por tratar-se de CDA diversa daquela colacionada 

na inicial.

 2. Assim, tratando-se de processo que cumpriu sua finalidade. 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

3. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 23 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60217 Nr: 2636-08.2014.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIDE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. PROCEDA-SE a secretaria da vara o desentranhamento da petição de 

ref. 26, tendo em vista a juntada indevida, devendo a parte exequente, 

caso queira, distribui-la por tratar-se de CDA diversa daquela colacionada 

na inicial.

 2. Assim, tratando-se de processo que cumpriu sua finalidade. 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

3. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 23 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59695 Nr: 2201-34.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAGA, IRAÍDES MENDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATAN DE OLIVEIRA MATTOS 

- OAB:2778671

 13. À luz do exposto, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC/2015, 

RESOLVO o mérito para julgar PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando o Requerido INSS a pagar para a parte autora o adicional de 

25% (vinte e cinco por cento) sobre o benefício previdenciário do 

Requerente, nos termos dos artigos 45 da Lei 8.213/91, inclusive sobre o 

13º salário, devido a partir da data do início da ação, respeitada a 

prescrição quinquenal (artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91), 

sendo que 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.Alto Araguaia/MT, 23 de 

agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59807 Nr: 2272-36.2014.811.0020

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PEREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2.025-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 acerca da audiência designada no Juízo 

Deprecado, Barra do Garças – MT, designada para o dia 18/10/2018, às 

13h30min.

Alto Araguaia - MT, 23 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 1401-50.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HILDA PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 informação contida no malote digital juntado às fls. 156.

Alto Araguaia - MT, 23 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 7810 Nr: 128-75.2003.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA, CARLOS 

ANTONIO ANANIAS DA SILVA, CARLOS MAGNO PORFÍRIO, 

DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT, ALCY ALVES VELASCO - OAB:5.847/MT, MOISES 

BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Alcy Alves Velasco, a proceder a devolução dos 

autos, no prazo de 24h, sob pena do art. 234 do CPC, o que faço com 

espeque no item 4.8.15, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 23 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA

 O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando que a servidora Celma Antônia Sansão Gouveia, matrícula 

nº 4419, Técnica Judiciária, designada como Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres – MT 

encontra-se de licença para tratamento de saúde do cônjuge (tratamento 

quimioterápico), 60 (sessenta) dias a partir de 13/08/2018 a 11/10/2018.

 RESOLVE:

 Designar a servidora Maria Aparecida Ramos Santana, matrícula nº 3321, 

auxiliar judiciária, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta do 

Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres-MT, 60 (sessenta) dias 

a partir de 13/08/2018 a 11/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se ao Departamento de Recursos 

Humanos e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres, 21 de agosto de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

EDITAL 11/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

JUIZ LEIGO NA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT

* O Edital n° 11/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133846 Nr: 881-43.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - 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 ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 03/07/2017 (pág. 16). Diante do requerimento feito 

na presente audiência Não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVANDO-SE os autos. Em caso de 

Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para apresentar 

Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o 

transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos 

ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de determinar a remessa 

de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos vencidos não 

ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, § 3º, do CPC. 

OFICIE-SE o INSS através de sua GERÊNCIA EXECUTIVA (EADJ/APSDJ) 

para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) dias. FICA ESTA 

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação da Autarquia. 

Registre-se. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117359 Nr: 6215-29.2016.811.0008

 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: ANTONIO BERNARDO 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:

 SENTENÇA. Vistos, etc. Diante do narrado pelo causídico do requerente, 

trata-se claramente de abandono da causa.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas, eis que ratifico os benefícios da justiça gratuita deferida (art. 

98 e ss. do CPC).

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado, após, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as cautelas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93532 Nr: 3323-21.2014.811.0008

 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: CARMELINA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 
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- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 SENTENÇA “Vistos, etc. .

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de desistência 

da presente ação.

 Desta forma, nos termos do parágrafo único, artigo 200 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito, o pedido de desistência da ação formulado.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

observando-se, contudo, a gratuidade de justiça deferida.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98490 Nr: 745-51.2015.811.0008

 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: JUVENAL PEREIRA 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: PROCURADORIA GERAL 

FEDERAL - PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, por conseguinte, os 

pedidos, para o fim de CONDENAR o requerido, à concessão do benefício 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a JUVENAL PEREIRA DA SILVA, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, bem como, ao 

pagamento de AUXÍLIO-DOENÇA devido a partir da data do indeferimento 

administrativo em 14/05/2014 (fl. 22); até a efetiva implantação da 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que se dará a partir da data da perícia 

médica em 30/06/2016 (fl.48/49), por ser a data em que o autor teve o 

inequívoco conhecimento de sua invalidez para o trabalho, quando então 

cessará o benefício de auxílio-doença, com juros e correção monetária 

com base no manual vigente de cálculos da justiça federal.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC..Considerando a 

natureza alimentar do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da 

CR/88),CONDENO ao pagamento dos Honorários Advocatícios, o qual 

arbitra em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos. Em caso de Recurso de Apelação, 

INTIME-SE a parte apelada para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (1.010, §1º, CPC). APÓS o transcurso do prazo, com ou sem 

contrarrazões, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.OFICIE-SE o INSS através de sua GERÊNCIA EXECUTIVA 

(EADJ/APSDJ) para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 30 (trinta) 

dias. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a intimação 

da Autarquia requerida. Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52184 Nr: 2934-41.2011.811.0008

 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: GUIOMAR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por GUIOMAR 

SANTOS DA SILVA, para condenar o INSS a conceder o benefício do 

salário-maternidade, no valor de 04 (quatro) salários mínimos, 

correspondente ao período de 120 dias, com correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela e juros a partir da data do ajuizamento da 

ação ocorrido em 08/09/2011.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).Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. 

Em caso de Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, CPC). 

APÓS o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de determinar a 

remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os débitos 

vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do art. 496, 

§ 3º, do CPC. FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a 

intimação da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128094 Nr: 5415-64.2017.811.0008

 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: GERCINA ALVES DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Para início 

do pagamento do benefício, fixo a data do INDEFERIMENTO 

ADMINISTRATIVO em 13/10/2016 (pág. 91). Diante do requerimento feito 

na presente audiência, Quanto às prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Lei n.º 

6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 161 do 

CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento o 

vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° da 

lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos. Em caso de Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte apelada 

para apresentar Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (1.010, §1º, 

CPC). APÓS o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.Deixo de 

determinar a remessa de ofício para reexame necessário, uma vez que os 

débitos vencidos não ultrapassam os limites estabelecidos nos termos do 

art. 496, § 3º, do CPC. OFICIE-SE o INSS através de sua GERÊNCIA 

EXECUTIVA (EADJ/APSDJ) para que IMPLANTE O BENEFÍCIO no prazo de 

30 (trinta) dias.”FICA ESTA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desnecessária a 

intimação da Autarquia. Registre-se. Saem os presentes devidamente 

intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121103 Nr: 1464-62.2017.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Não sendo caso de julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes 

para que no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, esclarecendo quais os fatos 

juridicamente relevante que por meio de cada modalidade indicada 

pretendem demonstrar, sob pena de indeferimento e preclusão (art. 370, 

do CPC), sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo (art. 

354 do CPC).

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134750 Nr: 1406-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTO RODRIGUES RAMOS, ANA DE SOUZA 

FRANCISCO, VANDINÉIA APARECIDA FRANCISCO, VALDIRENE 

APARECIDA FRANCISCA, VAGNO APARECIDO FRANCISCO, VALTER 

APARECIDO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante o exposto, ressalvados eventuais erros, omissões ou direitos 

de terceiros JULGO E HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de adjudicação do bem descrito na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, expeça-se a respectiva Carta de Adjudicação, nos 

termos do art. 659, § 2º, do CPC, intimando-se a seguir o fisco.Estando 

atendidas as exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da 

CNGC, e nada havendo a indicar que a parte autora não faça jus DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita postulada.Diligencie-se a serventia quanto à 

correta grafia do nome do inventariado, devendo constar JOSÉ 

FRANCISCO.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 

15 de agosto de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 3536-85.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARESTILDA IZABEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 

13431-A, FLAVIA V ANDRIGUETTI BORGES - OAB:GO/30238, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT/8184-A, YANA CAVALCANTE 

DE SOUZA - OAB:22930-GO

 Isto posto, defiro a concessão de liminar, inaudita altera parte, a fim de 

DETERMINAR o Requerido, na pessoa de seu Representante Legal, que 

proceda, no prazo de 05 (cinco) dias, a EXCLUSÃO do nome da parte 

Requerente do banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito 

(SERASA, SPC e demais congêneres), sob pena de ser-lhe aplicada multa, 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, em caso de 

descumprimento.Por estar caracterizada a relação de consumo nos 

presentes autos, ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, 

DECRETO a inversão do ônus da prova em favor da requerente, nos 

moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.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 Código de Processo 

Civil.Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente demanda, para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que compareça perante este 

Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida solenidade. Anotando-se que, 

em não havendo conciliação o prazo para apresentação de contestação 

fluirá a partir da data da aludida audiência.Intime-se, a parte requerente, 

para que compareça a solenidade aprazada. Deverá constar no mandado 

de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).Intimem-se, expedindo o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 109021 Nr: 1162-67.2016.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDPN, ESDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

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

pagamento da dívida, acrescido de custas, se houver (523, NCPC), 

consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, os 

quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, do 

NCPC.

Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a parte executada na mesma oportunidade 

(art. 523, § 3º, do NCPC).

Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeia-se depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados a própria 

parte exequente, que deverá firmar compromisso.

Recaindo a penhora sobre bens imóveis, observem-se os comandos dos 

arts. 842, e 845, §1º, ambos do NCPC.

Não encontrada a parte devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, do NCPC.

Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem a 

residência ou o estabelecimento da parte devedora.

Em conformidade com o disposto no art. 523 §1º, do NCPC, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, fixo multa de 10% 

(dez) por cento e, também, de honorários de advogado de 10% (dez) por 

cento acrescidos ao débito, observando-se o disposto no § 2º do art. 523 

do NCPC.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 3818-02.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face do substabelecimento sem reserva p. 54. Sendo assim, intime o 

advogado do autor para ciência do despacho, bem como para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52368 Nr: 3119-79.2011.811.0008

 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: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, Marco Antonio 

de Mello - OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LETICIA ALVES 

ZIMERMANN - OAB:15.726, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES 

JUNIOR - OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378/MT, 

CRISTIANY ROBERTA CONCEIÇÃO - OAB:13.004, FABRICIA BARROS 

DE PAIVA - OAB:11.872, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350/MT, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:MT-15.461, LUCIANA BRANDÃO - 

OAB:13.815, Luciana JoanucciMotti - OAB:7.832, MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232, NAYARA SILVA TORQUATO - 

OAB:14.487, RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.247, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o requerido para apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27852 Nr: 809-42.2007.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:2167/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114143 Nr: 4205-12.2016.811.0008

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIO ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Em face da certidão, auto de busca e apreensão pp. 84/86, intime o autor 

para ciência bem como complemente a diligência.

"Certifico que em cumprimento ao mandado retro, no dia 16/01/2018, às 

18h00min, citei MACIO ROBERTO SOARES, o qual, após ouvir a leitura do 

mandado, ciente ficou do inteiro teor e exarou sua nota de ciente e aceitou 

a contrafé. Foi procedida a BUSCA E APREENSÃO veículo Honda BIZ 125 

ES, ano 2015/2015, cor Vermelha, Chassi 9C2JC4820FR54416, na 

ocasião, em poder do Requerido, no endereço mencionado no mandado. 

Segue anexo, detalhadamente, auto de busca, apreensão e depósito. Por 

fim solicito depósito de diligência no valor de R$ 812,00 (oitocentos e doze 

reais), referentes aos deslocamentos realizados (quatro vezes) ao 

Município de Denise."

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100911 Nr: 2202-21.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ CARLOS SILVA DE SOUZA, ANDRE 

MANOEL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE MANOEL DE LIMA, Cpf: 

03359437489, Rg: 59300.68, Filiação: Severino Manoel de Lima e Teresa 

Maria de Lima, data de nascimento: 23/09/1980, brasileiro(a), natural de 

Recife-PE, operador de maquinas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de ANDRÉ MANOEL DE LIMA, vulgo 'DEL', 

brasileiro, convivente, motorista, nascido em Recife/PE no dia 23/09/1980, 

portador do RG: 5930068, Filiação: Severino Manoel de Lima e Teresa 

Maria de Lima, tendo em vista que o denunciado, no ano de 2014, em 

Barra do Bugres-MT, adquiriu em proveito próprio uma motocicleta Honda 

C110 BIZ, de cor azul, sabendo ser produto de furto precedente, 

perpetrado em face da vítima Francisca Bezerra Custódio.O denunciado 

André Manoel de Lima praticou as condutas típicas previstas no artigo 

180, caput, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual o Ministério Público 

requereu, que o denunciado seja citado, processado, interrogado, que 

proceda a oitiva das testemunhas PM Benedito Ferreira Campos e SD PM 

Siderlei Sebastião Custódio Martins e da vítima Francisca Bezerra 

Custódio; e, ao final, que o denunciado seja condenado nos termos do 

devido processo legal.

Despacho: Autos: 2202-21.2015.811.0008 - Código: 100911.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- O Ministério Público denunciou Josué Carlos Silva de 

Souza e André Manoel de Lima como incurso nas sansões penais do art. 

180, caput, do CPB.Vieram os autos conclusos.II-Observada as 

formalidades legais, a versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada 

em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado e nas declarações das 

testemunhas.Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra Josué Carlos Silva de Souza e André Manoel 

de Lima, tendo-os como incurso nas sanções do art. art. 180, caput, do 

CPB.Cite-se os acusados e intime-se para comparecer na audiência 

preliminar para proposta de suspensão condicional do processo no dia 02 

de maio de 2017 às 14:15 horas eis que presente os requisitos do art. 89 

da Lei 9.099/95. Caso não aceita a proposta, terá o prazo de 10 dias para 

responder à acusação, nos termos do art. 396 do CPP, contados a partir 

da referida audiência.Comunique-se o recebimento da denúncia à Central 

de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de 

Polícia responsável pelo inquérito policial.Em relação às certidões de 

antecedentes criminais poderão ser diretamente requisitadas pelo 

Ministério Público em observância a Lei Complementar 75/93 resguarda 

sua prerrogativa, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, 

de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional 

a qualquer banco de dados de caráter público. A intervenção judicial se 

mostra necessária no caso de negativa no fornecimento das certidões 

pelas autoridades administrativas. Não configurada ofensa ao princípio da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 207 de 492



inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, artigo 5º, inciso 

XXXV). (STJ RMS: 46134 RN 2014/0193440-0, Relator: Ministro 

LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PE). Data de Publicação: DJ 25/06/2015.Acaso o acusado, devidamente 

citado, não constitua defensor, remetam-se os autos à Defensoria Pública, 

para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado.A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo o réu, 

por ocasião da citação, em consonância com a previsão do item 7.5.1.4 da 

CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado.Intimem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 30 de janeiro de 2016.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 21 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116547 Nr: 5697-39.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CORREIA 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): CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA, 

Filiação: Maria Jurandir da Silva e Cícero Correia da Silva, 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 ofereceu 

denúncia em face de CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA, brasileiro, 

Filiação: Cícero Correia da Silva e Maria Jurandir da Silva, tendo em vista 

que, no dia 14 de fevereiro de 2018, na cidade de Nova Olímpia-MT, 

causou incêndio na casa da vítima destinada a sua habitação, expondo a 

perigo a integridade física e o patrimônio de sua ex-convivente Keize Paula 

de Santana, causando danos em sua residência, restou avaliado em 

R$8.000,00 o prejuízo. O Ministério Público denunciou CARLOS ALBERTO 

CORREIA DA SILVA, em face das condutas tipificadas no artigo 250, §1.º, 

inciso II, alínea a, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei n.º 

11.340/06 e requereu o recebimento da denúncia, designação de 

audiência de instrução e julgamento, para, ao final, se julgada procedente 

e condená-lo nas sanções do dispositivo legal mencionado.

Despacho: Autos: 5697-39.2016.811.0008 - Código: 116547DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- A versão da denúncia, quanto aos fatos, está apoiada 

em elementos de provas constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado e nas declarações das 

testemunhas.Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra Carlos Alberto Correia da Silva, tendo-o como 

incurso nas sanções do art. 250, §1°, inciso II, alínea ‘a’ do CPB com as 

implicações da Lei 11.340/06.Comunique-se o recebimento da denúncia à 

Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia 

de Polícia responsável pelo inquérito policial.Oportuno ressaltar que não há 

nos autos informações de endereço do acusado, bem como consultado o 

sistema Siel o Juízo não logrou êxito em localizar endereço atualizado 

(doc. anexo).II-Antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III-Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado Carlos 

Alberto Correia da Silva, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

as exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV-Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado Carlos Alberto Correia da Silva foi citado por edital, e não 

compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 12 anos, de acordo com o art. 109, inciso III do Código 

Penal..SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do 

Bugres/MT, 26 de junho de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 21 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123359 Nr: 2844-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS, 

ALEXSANDRA SANTA MENDES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDRA SANTA MENDES DE 

ALMEIDA, Rg: 2738304-0, Filiação: Veronice Mendes Pereira e Alexsandro 

Jose de Almeida, data de nascimento: 09/04/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone 99907-6015. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de ALEXSANDRA SANTA MENDES DE 

ALMEIDA, vulgo "ALEXIA", brasileira, solteira, desempregada, portadora 

do RG 2738304-0, natural de Cuiabá-MT, nascida em 09/04/1998, Filiação: 

Alexsandro José de Almeida e Veronice Mendes Pereira, tendo em vista a 

prática dos seguintes fatos delituosos: no dia 15/02/2017, na Avenida 

Carlos Gomes Bezerra, Nova Olímpia-MT, os denunciados praticaram, na 

presença de um menor de 14 anos, conjunção carnal e outros atos 

libidinosos, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Ante o 

exposto, o Ministério Público denunciou ALEXSANDRA SANTA MENDES 

DE ALMEIDA, em face da conduta tipificada no artigo 218-A, caput, do 

Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual requereu que a denúncia fosse 

recebida e autuada, seja instaurado o devido processo penal, notificando, 

citando a indiciada e ouvindo-se as testemunhas Lucas Alves Vieira, 

Bernadete Conceição Araújo e Daniela de Souza Alves, bem como, dando 

prosseguimento dos atos processuais até a final sentença condenatória.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI – A versão da denúncia, quanto 

aos fatos, está apoiada em elementos de informações constantes no 

inquérito policial, mormente nos relatórios policiais, documentos e nas 

declarações das testemunhas.II – Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra CARLOS ANDRÉ DA SILVA 

SAN TOS e ALEXSANDRA SANTA MENDES DE ALMEIDA tendo-o como 

incurso nas sanções do art. 218-A do CPB.III – Comunique-se o 

recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.IV 

– Citem-se os réus para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo 
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o que interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.V – Acaso o réu, 

devidamente citado, não constitua defensor, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo 

prazo assinalado.VI – A providência prevista no item anterior deverá ser 

adotada desde logo o réu, por ocasião da citação, em consonância com a 

previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não pretende ou não 

possui condições de constituir advogado.VII – Indeferem-se as diligências 

requeridas pelo Ministério Público Estadual às fls. 38/40 eis que a Lei 

Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao Representante do 

Ministério Público, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, 

de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional 

a qualquer banco de dados de caráter público .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 21 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137696 Nr: 3198-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JERONIMO LEITE DOS SANTOS, Rg: 

20248271, Filiação: Rosiete Maria da Conceição e Cicero Leite dos Santos, 

data de nascimento: 31/08/1994, brasileiro(a), natural de Arapiraca-AL, 

convivente, serviços gerais, Telefone (65) 9689-4441. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de JERONIMO LEITE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

trabalhador rural, portador do RG: 20248271 PC/MG, natural de 

Apiracá/AL, nascido em 31/10/1997, Filiação: Cícero Leite dos Santos e 

Rosiete Maria da Conceição. Consta nos autos de Inquérito Policial que no 

dia 28/01/2018, na Rua 22, Quadra 49, Lote 11, Bairro Itamarati, Nova 

Olímpia-MT o denunciado de maneira consciente e voluntária, ofendeu a 

integridade corporal da sua ex-companheira Severina Elandia da Silva 

Santos. O Ministério Público denunciou JERONIMO LEITE DOS SANTOS, em 

face da conduta tipificada no artigo 129, §9.º, do Código Penal e com as 

implicações da Lei 11.340/06, oportunidade em que requereu o 

recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução e 

julgamento para, ao final, se julgada procedente condenar o acusado na 

sanção do dispositivo legal mencionado.

Despacho: Autos: 3198-14.2018.811.0008 - Código: 137696.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Jeronimo Leite dos Santos, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 

129,§9º, do CPB, com as implicações da Lei 11.340/06.II –Estão presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação para o acesso a 

presente via.De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no 

art. 41 do CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas 

as suas circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão 

da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no 

inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e 

nas declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a naturezainterlocutóriadetais 

manifestaçõesjudiciais,sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de Jeronimo 

Leite dos Santos.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.lll – Considerando que o acusado não 

possui endereço certo, antes de determinar a citação por edital, oficie-se 

diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376). Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado 

Jeronimo Leite dos Santos, com prazo de 15 (quinze) dias, observando-se 

as exigências dispostas no art. 363 do CPP. Decorrido o prazo de 

presunção de conhecimento da citação e de apresentação da resposta 

sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e não sabido 

o acusado Jeronimo Leite dos Santos foi citado por edital, e não 

compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 8 anos, de acordo com o art. 109, inciso lV do Código 

Penal.Ciência ao MPE.Expeça-se o necessário.Barra do Bugres/MT, 02 de 

agosto de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 22 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128889 Nr: 5906-71.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, LUCIANO 

JOAQUIM 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): LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, Filiação: 

Rosalina Joaquim da Silva, data de nascimento: 07/05/1991, brasileiro(a), 

natural de Borrazópolis-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

denúncia em face de LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, brasileiro, natural de 

Borrosópolis-PR, Filiação: Rosalina Joaquim da Silva, nascido em 

07/05/1991, pois consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 

07/05/2017, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, subtraiu, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel (botijão de gás, dois 

ventiladores, duas panelas elétricas, uma cafeteira, dois ferros de passar, 

um rádio relógio, entre outros pertences). Ante o exposto, o Ministéiro 

Público denunciou LUCIANO JOAQUIM DA SILVA, em face da conduta 

tipificada no artigo 155, §4.º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, 

oportunidade em que requereu o recebimento da denúncia, designação de 

audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas Zenaide 

Moreira de Oliveira, Devair Nunes de Souza, PM Elbis Rodrigues da Costa 
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e PM Rogério Tiago Gonçalvez Vasques; ao final, se julgá-la procedente 

condenar o denunciado na sanção do dispositivo legal mencionado.

Despacho: Autos: 5906-71.2017.811.0008 - Código: 128889.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Josimar de Souza Pereira e Luciano Joaquim da Silva, imputando-lhe a 

conduta típica descrita no art. 155, §4º, lV, do CPB.II –Estão presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação para o acesso a 

presente via.De igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no 

art. 41 do CPP com a descrição do fato supostamente criminoso e todas 

as suas circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão 

da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no 

inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e 

nas declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

e x a u r i e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  a  n a t u r e z a i n t e r l o c u t ó r i a d e t a i s 

manifestaçõesjudiciais,sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de Josimar de 

Souza Ferreira e Luciano Joaquim da Silva.COMUNIQUE-SE o recebimento 

da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação 

e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.CITE-SE o 

acusado Josimar de Souza Pereira para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responderem à acusação, oportunidade em que poderão arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Acaso o denunciado, devidamente citado, NÃO CONSTITUIR 

DEFENSOR, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento 

de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado. Esta providência 

deverá ser adotada desde logo o réu, por ocasião da citação, em 

consonância com a previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não 

pretende ou não possui condições de constituir advogado.Em relação às 

CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS poderão ser diretamente 

requisitadas pelo Ministério Público em observância a Lei Complementar 

75/93 resguarda sua prerrogativa, no pleno exercício de suas atribuições 

constitucionais, de requisitar informações e documentos, bem como 

acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público. III – 

Quanto ao acusado Luciano Joaquim da Silva, verifica-se nos autos que o 

ele não possui endereço certo, assim, antes de determinar a citação por 

edital, oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional 

solicitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).Em caso 

negativo a informação anterior, determina-se a citação por edital do 

acusado Luciano Joaquim da Silva, com prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP.Decorrido o 

prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e 

não sabido o acusado Luciano Joaquim da Silva foi citado por edital, e não 

compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 12 anos, de acordo com o art. 109, inciso lll do Código 

Penal.Ciência ao MPE.Expeça-se o necessário.Barra do Bugres/MT, 02 de 

agosto de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 22 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133934 Nr: 941-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DE SOUZA, Cpf: 

34493549653, Rg: 18177090, Filiação: Izabel Maria Maria de Jesus e 

Joaquim Inacio de Souza, data de nascimento: 15/08/1956, brasileiro(a), 

natural de Barra do Bugres-MT, separado(a) judicialmente, motorista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de JOÃO BATISTA DA SILVA,brasileiro, 

separado, motorista, portador do RG: 18177090, natural de Barra do 

Bugres-MT, nascido em 15/08/1956, Filiação: Joaquim Inácio de Souza e 

Izabel Maria de Jesus, residindo na Rua João Custódio da Silva, Bairro 

Maracanã, Barra do Bugres-MT. Consta nos autos de Inquérito Policial que 

no dia 03/01/2018, na Rua Goitacases, Barra do Bugres-MT o denunciado 

conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em 

razão da influência de álcool. O Ministério Público denunciou JOÃO 

BATISTA DE SOUZA, em face das condutas tipificadas no artigo 306, 

caput, do Código de Trânsito Brasileiro, oportunidade em que requereu o 

recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução e 

julgamento para proceder a oitiva das testemunhas PM Jhon Weine Gomes 

dos Santos e PM Willian Granella Oenning; requereu também que ao final, 

se julgada procedente a denúncia, que seja o denunciado condenado na 

sanção do dispositivo legal mencionado.

Despacho: Autos: 941-16.2016.811.0008 - Código: 133934.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI- O Ministério Público denunciou João Batista de Souza 

como incursa nas sanções penais do art. 306, caput, do CTB.Vieram os 

autos conclusos.II-Observada as formalidades legais, a versão da 

denúncia, quanto aos fatos, está apoiada em elementos de provas 

constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante 

do acusado e nas declarações das testemunhas.Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses 

do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra João Batista 

de Souza tendo-o como incurso nas sanções penais do art. 306, caput, do 

CTB.Cite-se o acusado e intime-se para comparecer na audiência 

preliminar para proposta de suspensão condicional do processo no dia 26 

de junho de 2018 às 13h20 eis que presente os requisitos do art. 89 da Lei 

9.099/95. Caso não aceita a proposta, terá o prazo de 10 dias para 

responder à acusação, nos termos do art. 396 do CPP, contados a partir 

da referida audiência.Comunique-se o recebimento da denúncia à Central 

de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de 

Polícia responsável pelo inquérito policial.Indefere-se as diligências 

requeridas pelo Ministério Público Estadual eis que a Lei Complementar 

75/93 resguarda a prerrogativa ao Representante do Ministério Público, no 

pleno exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar 

informações e documentos, bem como acesso incondicional a qualquer 

banco de dados de caráter público .Acaso o acusado, devidamente 

citada, não constitua defensor, remetam-se os autos à Defensoria Pública, 

para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado.A 

providência prevista no item anterior deverá ser adotada desde logo a ré, 

por ocasião da citação, em consonância com a previsão do art. 1.373, §3 

da CNGC, declarar que não pretende ou não possui condições de 

constituir advogado.Intimem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 26 de abril de 2018.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 
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FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 22 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113140 Nr: 3533-04.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PABLO CAIQUE MARIANA DE JESUS, 

Cpf: 05004134103, Rg: 2521230-3, Filiação: Marly Mariana de Jesus, data 

de nascimento: 10/04/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-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 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de PABLO CAÍQUE MARIANA DE JESUS DA 

SILVA, brasileiro, solteiro, atendente de fastfood, inscrito sob o RG: 

2656739-3 SSP-MT, CPF: 05004134103, natural de Cuiabá-MT, nascido em 

10/04/1994, Filiação: Roberto Carls Ribeiro da Silva e Marly Mariana de 

Jesus, tendo em vista que consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 

10 de julho de 2016, na rodovia MT 343, em Barra do Bugres-MT o 

denunciado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool e, em decorrência de sua 

imprudência e negligência, praticou lesão corporal culposa na direção de 

veículo automotor e homicídio culposo na condução de veículo automotor. 

O Ministério Público denuncia PABLO CAÍQUE MARIANA DE JESUS DA 

SILVA pela prática das condutas previstas no artigo 302, caput, artigo 

303, caput c/c 291, §1.º, I e art. 306, todos do Código de Trânsito 

Brasileiro, e requer que sendo a denúncia recebida e autuada, o 

denunciado seja citado, processado, interrogado e, ao final, condenado, 

ouvindo-se as testemunhas Franciele de Jesus da Cruz, Valquiria Mariana 

de Jesus, Caroline Francisca de Campos e Eduardo Coelho Martins.

Despacho: Autos: 3533-04.2016.811.0008 - Código: 113140.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – A versão da denúncia, quanto aos fatos, está 

apoiada em elementos de informações constantes no inquérito policial, 

mormente nos relatórios policiais, documentos e nas declarações das 

testemunhas.II – Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, e não 

ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, RECEBE-SE A 

DENÚNCIA oferecida contra PABLO CAÍQUE MARIANA DE JESUS DA 

SILVA tendo-o como incurso nas sanções do art. 302, caput, art. 303, 

caput, c/c art. 291, §1º, l, e art. 306, todos do CTB.III – Comunique-se o 

recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de 

Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.IV 

– Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.V – Acaso o réu, 

devidamente citado, não constitua defensor, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo 

prazo assinalado.VI – A providência prevista no item anterior deverá ser 

adotada desde logo o réu, por ocasião da citação, em consonância com a 

previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não pretende ou não 

possui condições de constituir advogado.VII – Indefere-se as diligências 

requeridas pelo Ministério Público, eis que, conforme entendimento do STJ 

“a Lei Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao Representante do 

Ministério Público, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, 

de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional 

a qualquer banco de dados de caráter público. A intervenção judicial se 

mostra necessária no caso de negativa no fornecimento das certidões 

pelas autoridades administrativas. Não configurada ofensa o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5º, XXXV)” (STJ 

RMS: 46134 RN 2014/0193440-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA 

RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de 

Publicação: DJ 25/06/2015).SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 30/agosto/2017.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 22 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131070 Nr: 7159-94.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO FARIAS, Cpf: 11783137860, 

Rg: 2856268-2, Filiação: Izaura de Souza Farias e Sebastião Farias, data 

de nascimento: 08/06/1969, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, 

solteiro(a), Telefone 9949-6641. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em face de RONALDO FARIAS, CPF: 11783137860, 

RG: 2856268-2, Filiação: Izaura de Souza Farias e Sebastião Farias, data 

de nascimento 08/06/1969, brasileiro, natural de Andradina-SP, pela 

prática dos seguintes fatos delituosos: no dia 28/10/2017, o denunciado 

destruiu cama tipo box com emprego de substância inflamável e ameaçou, 

por palavras, causar mal injusto e grave à vítima Fátima Araújo Manoel. O 

Ministério Público denunciou RONALDO FARIAS pela prática das condutas 

típicas previstas no artigo 147, caput, e no artigo 163, inciso II, c/c artigo 

69, caput, todos do Código Penal Brasileiro e com as implicações impostas 

na Lei 11.340/06, bem como requereu o recebimento e autuação da 

denúncia, a instauração do devido processo penal, com a citação do 

denunciado, a oitivada das testemunhas: Fátima Araújo Manoel; PM Priscila 

Rondon de Assis; PM Odarly Mudo da Silva, e, ao final, prolação de 

sentença condenatória.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI – A versão da denúncia, quanto 

aos fatos, está apoiada em elementos de informações constantes no 

inquérito policial, mormente nos relatórios policiais, documentos e nas 

declarações das testemunhas.II – Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, e não ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, 

RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida contra RONALDO FARIAS tendo-o 

como incurso nas sanções do art. 147, caput, bem como, e no art. 163, Il, 

c/c art. 69, caput,, todos do CPB, com as implicações da Lei 11.340/06. III – 

Comunique-se o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao 

Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.IV – Cite-se o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder à acusação, oportunidade em que poderão arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.V – 

Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor, remetam-se os 

autos à Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, 

no mesmo prazo assinalado.VI – A providência prevista no item anterior 

deverá ser adotada desde logo o réu, por ocasião da citação, em 

consonância com a previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não 

pretende ou não possui condições de constituir advogado.VII – 
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Indefere-se as diligências requeridas pelo Ministério Público, eis que, 

conforme entendimento do STJ “a Lei Complementar 75/93 resguarda a 

prerrogativa ao Representante do Ministério Público, no pleno exercício de 

suas atribuições constitucionais, de requisitar informações e documentos, 

bem como acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter 

público. A intervenção judicial se mostra necessária no caso de negativa 

no fornecimento das certidões pelas autoridades administrativas. Não 

configurada ofensa o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

(Constituição Federal, art. 5º, XXXV)” (STJ RMS: 46134 RN 

2014/0193440-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 

25/06/2015).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 21 de agosto de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 124040 Nr: 3234-90.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALISSON YURI RODRIGUES DE JESUS, 

JOSEMAR CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180

 Autos: 3234-90.2017.811.0008 - Código: 124040

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Homologa-se a renúncia do mandato da Procuradora do acusado 

Josemar Conceição da Silva eis que devidamente notificado o mandante 

(fl. 99) e observado o disposto no art. 5º, §3º da Lei 8.906/95, bem assim 

art. 112 do CPC.

2. Verifica-se que a renúncia ocorreu no dia 16/08/2017 e, até a presente 

data, o acusado não constituiu novo patrono.

3. Diante disso, nomeia-se a Defensoria Pública para patrocinar a defesa 

técnica do denunciado.

Barra do Bugres/MT, 23 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107163 Nr: 6231-17.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Intimação da defesa para no prazo de 05(cinco)dias, apresentar os 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 119809 Nr: 680-85.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2933

 Autos: 680-85.2017.811.0008 - Código: 119809

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Não há como acolher a postulação da Defesa e, apesar de testemunhas 

informar que a vítima estaria sob influência de álcool, bem como o acidente 

teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, referidas alegações estão 

afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.

II. Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 15:40 horas, data única disponível.

III. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .

IV. 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 a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

V. Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §

§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

VI. 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.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 05 de dezembro de 2017.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 117825 Nr: 6518-43.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Intimação da defesa, para no prazo de 05(cinco)dias, apresentar os 

memoriais finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 85160 Nr: 1135-89.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA DA FONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655/MT

 Autos: 1135-89.2013.811.0008 – Código: 85160.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que o Juízo foi informado verbalmente que a Defensora 

Pública titular será transferida desta Comarca a partir do dia 17/09/2018 e 

a substituta legal, apenas atuará em processos criminais em que julgar 

urgentes, visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem como 

duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo 

nomeia o Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Graduação em Direito na 

Universidade do Estado de Mato Grosso – Campus Universitário de Barra 

do Bugres, para patrocinar os interesses do acusado na Sessão de 

Julgamento no Tribunal do Júri já designada.

A nomeação resta autorizada diante da solicitação constante do ofício 

009/2017 oriundo do NPJ Barra do Bugres-MT, bem assim à luz das 

finalidades e princípios orientadores da referida instituição, cujo regimento 

segue anexo.

Deixa de arbitrar honorários advocatícios porque se trata de instituição do 

Estado de Mato Grosso para proporcionar a seus acadêmicos 

experiências concretas.

 Por fim, expeça-se o necessário para intimação das testemunhas 

indicadas pelas partes, de forma mais célere possível.

Intime-se.

Ciência com URGENCIA ao NPJ.

Aguarde-se a realização da Sessão de Julgamento.
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Barra do Bugres/MT, 23 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 374-92.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599 OAB/MT, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT

 Autos: 374-92.2012.811.0008 - Código: 54168.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que o Juízo foi informado verbalmente que a Defensora 

Pública titular será transferida desta Comarca a partir do dia 17/09/2018 e 

a substituta legal, apenas atuará em processos criminais em que julgar 

urgentes, visando conferir efetividade tutela jurisdicional, bem como 

duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo 

nomeia os advogados Gláucio Araújo de Souza – OAB/MT 13599 e Pedro 

Rosa Neto – OAB/MT 9823, para patrocinar os interesses do acusado 

José Nogueira Lima na Sessão de Julgamento no Tribunal do Júri do dia 27 

de setembro de 2018, arbitrando, desde logo, honorários advocatícios no 

valor de R$ 17.930,00 (dezessete mil novecentos e trinta reais), tudo 

conforme tabela de honorários da OAB , considerando as peculiaridades 

do caso, bem assim o comprometimento com a causa da Justiça revelado 

pelos Advogados que aceitaram realizar a sessão.

Registra-se que os honorários advocatícios deverão ser divido 

igualitariamente entre ambos os advogados nomeados.

Intime-se o Advogado nomeado, via DJE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres-MT, 23 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93718 Nr: 3467-92.2014.811.0008

 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: Nota Control Tecnologia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO ZAMPIERI 

SALOMÃO - OAB:16820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Intimação da parte autora para apresentar as contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo legal.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97515 Nr: 932-25.2018.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, AAF, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87878 Nr: 567-05.2017.811.0050

 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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4683 Nr: 2212-61.2000.811.0050

 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: JUNQUEIRA & MOREIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B, JOSÉ EDUARDO DE SOUZA NEVES - OAB:4.681, LUIZ 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.934, MÁRIO EDUARDO 

MARQUARDT - OAB:2.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA SACARDI BIUDES 

RUBERT - OAB:7286

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87500 Nr: 398-18.2017.811.0050

 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): LEANDRO GILBERTO HAMMES, HELENA 

SOUZA THEVES, VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35528 Nr: 2317-86.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL MÁQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - OAB:95740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77176 Nr: 3503-71.2015.811.0050

 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): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 Vistos,

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo pugnado 

pela parte, em consonância com o art. 921 do CPC.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

exequente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o exequente não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

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.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 Vistos.

Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade em que figura como 

recuperando Adriano Oliveira Macedo.

Planilha de remição juntada às f. 118.

Em seguida, o Ministério Público pugnou pela homologação dos dias 

remidos, para que seja elaborado novo cálculo de liquidação da 

reprimenda (f. 119-120).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Como se vê, houve o aporte da planilha de remição às f. 118, que atesta o 

exercício de atividade laboral durante pouco 102 (cento e dois) dias.

Portanto, não vislumbro nenhuma mácula no documento aportado às f. 

118, pelo que, em consonância com o parecer ministerial (f. 119-120), e 

com fulcro no artigo 126, § 8º, da Lei nº 7.210/1984, HOMOLOGO a 

planilha de remição aportada nos autos, para declarar 34 (trinta e quatro) 

dias a serem remidos da pena imposta ao recuperando.

Assim, proceda-se ao novo cálculo de liquidação da pena abatendo-se os 

dias remidos, nos termos da LEP.

Após, manifestem-se as partes sobre o novo cálculo e voltem conclusos 

para homologação.

Por fim, certifique-se se houve a apresentação da documentação 

requerida no ofício expedido à f. 97, já que pelos documentos juntados às 

f. 112-117 não é possível observar a guia definitiva.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25221 Nr: 1857-07.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON CORREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 Vistos.

Sem maiores delongas, defiro o requerimento ministerial de f. 562, para 

cancelar a solenidade designada no despacho de f. 551.

Assim, determino o prosseguimento dos autos nos moldes da decisão de 

f. 538-539, devendo a Gestora Judiciária certificar eventual 

descumprimento das condições do livramento condicional por parte do 

reeducando.

Intime-se o reeducando e seu(s) advogado(s) constituído(s).

Ciência ao Ministério Público.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96499 Nr: 398-81.2018.811.0050

 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: APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências de 

conciliação deste Juízo, redesigno a audiência para o dia 31/08/2018, às 

14h00min, para a realização da audiência designada à f. 17 destes autos.

Considerando que a parte requerida já fora citada (f. 19-20), intimem-se as 

partes sobre a redesignação da solenidade consignando as advertências 

legais.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98311 Nr: 1256-15.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., 

COMERCIO E INDÚSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A, 3ª VARA CÍVEL 

DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ, Luiza Pazinato 
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André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMER EGYPTO ALVES - 

OAB:OAB/MT 6130-B

 Vistos,

De início, intime-se a parte autora para que realize o pagamento da Sra. 

Meirinho indicado às f. 17, no prazo de cinco dias, juntado cópia do 

comprovante nos autos.

Em seguida, intime-se o executado Francisco Arruda André, na pessoa de 

seu advogado constituído nos autos, para que indique, no prazo de quinze 

dias, o endereço e forma de acesso aos imóveis penhorados, sob pena 

de aplicação de multa nos termos doa rt. 774, V, parágrafo único do CPC.

Sem prejuízo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora 

junte aos autos cópia atualizada das matrículas dos imóveis a serem 

avaliados.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75558 Nr: 2479-08.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81031 Nr: 1344-24.2016.811.0050

 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: MOISÉS NEVES

 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:

 Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC. Custas pela parte 

requerida (Súmula 178 do STJ).Atente-se ao cumprimento do Provimento 

40/2017/CGJ.A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95560 Nr: 5050-78.2017.811.0050

 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: ELIZETE FLAUSINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 13 de novembro 

de 2.018, às 13 horas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101285 Nr: 2645-35.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 17 horas.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16401 Nr: 155-94.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTÔNIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE PROENÇA DEL GROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:5.328-A, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4770-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada pela parte 

exequente em face da parte executada, ambas devidamente qualificados 

nos autos.

Às f. 178 foi determinada a intimação da parte exequente para 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono.

Às f. 184-185 os exequentes foram intimados pessoalmente, todavia, 

mantiveram-se inertes conforme se vê na certidão de f. 187.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte autora abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 187.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Concomitantemente, proceda-se às baixas necessárias dos bens 

eventualmente bloqueados/penhorados neste feito.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64991 Nr: 3025-34.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS, DCCTEEL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, Gustavo Lima Santos - OAB:90392, 

Luciano Lima Santos - OAB:49283, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 Em seguida, a MMa. Juíza sentenciou: “ Considerando o acordo entre as 

partes cancelo a audiência aprazada para esta data. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Ato Ilícito promovida por Juliana Possamai .em desfavor 

de Rodrigo Schwantes, Di Canali Comércio Transportes e 

empreendimentos Ltda e denunciado a lide Bradesco Auto/re Companhia 

de Seguros, qualificados nos autos em epígrafe. As partes celebraram 

composição da lide (f. 308-309) e aditamento (f. 370-371), tendo o 

Ministério Público manifestado concordância (311-314). Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o 

acordo de f. (f. 308-309) e aditamento (f. 370-371), estabelecido entre as 

partes na forma e condições pactuadas, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos. Com efeito, AGUARDE-SE o cumprimento da 

obrigação acordada entre as partes conforme termo de acordo ora 

homologado. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para informar o 

cumprimento do acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumi-lo adimplido. Decorrido o referido, certifique-se e voltem 

conclusos. Custas pela denunciada a lide Bradesco Auto/re Companhia de 

Seguros, conforme acordo. .Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 

16h40min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu,____(Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.Claudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de DireitoLuiz Augusto Ferres SchimithMinistério Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 4758-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI DE SOUZA JARDIM - 

OAB:33901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de divórcio direito litigioso ajuizada por Alaércio 

Edimundo Pitão em face de Maria David Pitão.

O feito tramitou perante a comarca de Campo Mourão/PR, todavia, foi 

declinada a competência a este Juízo conforme se vê às f. 99-100.

Denoto que a parte requerida apresentou contestação às f. 43-51, 

oportunidade em que concordou com os termos da inicial, exceto no que 

tange a exoneração de alimentos.

Impugnação à contestação às f. 54-55.

DECIDO.

Não havendo preliminares a serem analisadas, INTIMEM-SE as partes, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de quinze dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69431 Nr: 2841-44.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON IVAN FOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:14.493-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Vistos,

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, intimem-se a parte 

exequente para que junte aos autos o termo do acordo realizado entre as 

partes, no prazo de cinco dias, sob pena de aceitação tácita quanto ao 

pedido de extinção e arquivamento do feito pugnado pela parte executada 

às f. 177.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96941 Nr: 630-93.2018.811.0050

 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: JOSÉ EIMAR CARLOTO SIMMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança c/c indenização por dano moral ajuizada 

por Camilo Schmitt em face de Dual Duarte Albuquerque Comércio e 

Indústria Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, ao 

argumento, em síntese, que é proprietário de uma carreta basculante 

(Placa NPJ 6780) tendo feito diversos fretes para serem descarregados 

junto a empresa requerida, ocasiões em que teria sofrido danos morais e 

materiais.

Com a inicial, vieram os documentos de f. 03-23.

Contestação às f. 32-126, ocasião em que a parte requerida arguiu 

preliminares de inépcia da inicial, carência da ação em razão da 

ilegitimidade ativa do autor e ilegitimidade passiva da parte requerida.

Às f. 128-129 a parte autora pugnou pela extinção do feito.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Com fulcro no art. 485, §4º, do CPC, INTIME-SE a parte requerida para que 

se manifeste acerca do pedido de desistência da ação pelo motivo de 

litispendência pleiteado pela parte autora, no prazo de quinze dias, sob 

pena de aceitação tácita.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 202-92.2010.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE LIMINAR ajuizada pelo Banco Finasa S/A em face de 

Everson da Silva Costa, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Às f. 28 a inicial foi recebida em 28 de janeiro de 2.010.

Em 09 de novembro de 2.010 aportou certidão do Sr. Meirinho informando 

que o bem não foi encontrado para ser apreendido.

Às f. 44 e f. 54 aportaram certidões do Sr. Oficial de Justiça declarando a 

impossibilidade de apreensão do bem porque não foi encontrado.

Intimada para dar prosseguimento ao feito (f. 66) a parte autora 

manteve-se inerte (f. 68).
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DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte .

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33251 Nr: 8-92.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA 

REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576-MT, ELISANGELA HASSE - OAB:8689, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:8367/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O, 

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Saul Francisco de 

Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva, executados na presente 

ação, face a decisão que determinou a intimação da parte exequente 

acerca do pleito de f. 319-328, bem como a certificação do cumprimento 

integral do mandado de avaliação de f. 290.

Ademais, requer a análise do pleito de f. 330-331.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Quando da prolação da decisão de f. 329, o juízo, ao declarar seu 

entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento 

de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente 

jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer 

outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e 

também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente o conteúdo da decisão 

de f. 329 não há o que se falar de prejuizo a parte executada, por ora, 

porque foi determinada apenas a certificação do cumprimento do mandado 

de avaliação, bem como a intimação da parte exequente para que se 

manifeste acerca do pleito formulado pela parte executada de f. 319-328.

Ora, é clara a intenção da parte executada em postergar os andamentos 

na ação executória, promovendo diversos pedidos, lotando o setor de 

juntada desta escrivania com pedidos que não tem pertinencia, uma vez 

que não foi prejudico o princípio de ampla defesa e contraditório, AFINAL, 

o auto de avaliação não foi juntado aos autos para análise de eventual 

homologação.

Quanto mais, não há o que se falar em nomeação de perito especializado 

porque o mandado de avaliação de f. 290 tem como finalidade a 

averiguação do valor de imóvel de baixa complexidade, qual seja, um 

imóvel com área de 819,50 ares, denominada Fazenda Norte II, localizada 

no lugar denominado "Inaza", parte da Fazenda Santa Adélia, neste 

município de Campo Novo do Parecis.

Ademais, é por demais sabido que incumbe ao oficial de justiça efetuar 

avaliações (art. 154, V, do CPC). Inexistindo nos autos a necessidade de 

nomeação de novo avaliador (perito especializado), uma vez que 

prevalece, inicialmente, a avaliação feita pelo Oficial de Justiça, que tem fé 

pública.

Com tais considerações, restou claro apenas a inconformidade da parte 

embargante/executada face a decisão que apenas determinou a intimação 

da parte exequente para manifestar acerca do pleito formulado pela parte 

executada, bem como se o mandado de avaliação foi cumprido pelo 

meirinho, já que não consta no feito o auto de avaliação.

Assim, a intenção da parte executada é somente tumultar o andamento da 

presente ação de execução, não havendo o que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade, pois o autor baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada.

Intimem-se as partes, por meio de seu patronos, via DJE.

Proceda-se as diligencias necessárias ao cumprimento da decisão 

anterior.

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.: 33623 Nr: 387-33.2010.811.0050

 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: BFS.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela BV Financeira S/A 

em face de Luciane Andressa Moraes, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

O bem não foi encontrado para ser apreendido, tampouco a parte 

requerida para ser citada.

Diante disso, a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, via 

DJE, todavia, manteve-se inerte (f. 49).

Intimada pessoalmente para prosseguimento da ação, o AR retornou 

informando que a parte autora não foi encontrada.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Custas pela parte autora.

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.: 98444 Nr: 1320-25.2018.811.0050

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO VARGAS GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 28).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 28, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76943 Nr: 3322-70.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICA SEMENTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA NORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA CADORE MAFALDO - 

OAB:54140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de f. 32-33 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.No que tange ao pedido de 

suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo entabulado, 

anoto que a sentença homologatória de acordo constitui título executivo 

judicial. Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de 

prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará 

sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em 

que se encontrava antes da homologação.Portanto, com fundamento no 

princípio da duração razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de 

ações no estoque da secretaria do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os 

autos, serem remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu 

d e s a r q u i v a m e n t o  p a r a  e v e n t u a l  p r o c e s s a m e n t o  d a 

execução.Publique-se.Registre-se.Intimem-se as partes por meio de seu 

patrono, via DJE. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

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

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93786 Nr: 4046-06.2017.811.0050

 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: VDFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio direto c/c guarda, pensão alimentícia e 

divisão de bens ajuizada por Valdenice de Fátima Ferreira Acco em face 

de Rogério Acco.

As partes apresentaram acordo às f. 161-174.

O Ministério Público manifestou pela juntada de documentos 

comprobatórios da posse/propriedade de alguns bens (f. 176-177).

As partes realizaram a juntada dos documentos pugnados pelo Parquet (f. 

178-186).

Em seguida, o Ministério Público opinou pela homologação do acordo, bem 

como a decretação do divórcio entre as partes (f. 187).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a partilha de bens, alimentos, guarda, 

visita e divórcio.

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

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 161-174, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Sem prejuízo, DECLARO dissolvido o vínculo CONJUGAL das partes, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, JULGANDO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na 

forma convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 

da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, junto ao 

Cartório de Registro Civil competente para as providências necessárias.

Custas judiciais pelas partes.

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

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89130 Nr: 1274-70.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON GENZLER, DAGI WALDOW GENZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, Luiz Gustavo Rebelato Mousquer - OAB:90.294/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e imateriais com 

pedido liminar de antecipação de tutela ajuizada por Egon Genzler e Dagi 

Waldon Genzler em face de Rural Soluções e Serviços Ltda. e Scariot 

Armazem Geral Ltda. - ME.

Devidamente citadas (f. 67), a requerida Scariot Armazém Geral Ltda. - ME 

apresentou contestação às f. 71-126 e a requerida Rural Soluções 

apresentou contestação às f. 127-166.

Na ocasião as requeridas arguiram preliminar de ilegitimidade passiva.

Impugnação à contestação às f. 168-171.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Sem delongas, não há o que se falar em preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pelas requeridas porque narrativa contida na inicial, aliada aos 

fatos apresentados pelas requeridas em suas contestações demonstram, 

nesse limiar perfunctório, a responsabilidade solidária dos requeridos 

quando aos danos sofridos pela parte autora.

Diante disso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas 

requeridas.

Não havendo mais preliminares a serem analisadas, dou o feito por 

saneado e, via de consequência, nos termos do art. 357 do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de quinze dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Decorrido o prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93548 Nr: 3919-68.2017.811.0050
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 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, GUILHERME 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BIRAL VIEIRA DA 

CUNHA MARTINS - OAB:246.397/SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - 

OAB:182.514/SP, TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196.959/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 petição, acostado em fls. 226/227, requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98521 Nr: 1353-15.2018.811.0050

 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: CELSO ANTONIO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação previdenciária de concessão de benefício assistencial 

ao portador de deficiência ajuizada por Celso Antonio Alves Ferreira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às f. 15 foi determinada a intimação da parte autora para que 

apresentasse a negativa do pedido administrativo perante a autarquia 

requerida.

Devidamente intimada, a parte autora manteve-se inerte, conforme 

certidão de f. 16.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Compulsando os documentos acostados na inicial, é possível verificar que 

não constam informações acerca do prévio requerimento administrativo 

perante a parte requerida.

Assim, entendo que o autor é carecedor da ação.

 Acontece que as condições da ação são requisitos que antecedem lógica 

e cronologicamente a análise do mérito e a ausência de seu 

preenchimento acarreta a impossibilidade de se obter um provimento 

jurisdicional útil, gerando a consequente extinção do feito sem julgamento 

de mérito em razão de carência de ação.

 O interesse de agir é constituído pelo binômio: necessidade e adequação. 

Para que se tenha interesse é preciso que a ação seja indispensável para 

que se obtenha o bem desejado. Se for possível obtê-la sem recorrer ao 

Poder Judiciário, não haverá interesse de agir.

 Com isso, não é demasia registrara que no vertente caso, a ausência do 

requerimento de pagamento da indenização através da via administrativa 

se traduz em falta de interesse de agir do autor, uma vez que a presente 

demanda foi ajuizada em 05/04/2018, ou seja, em data posterior ao 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240, ocorrido em 03/09/2014, 

de relatoria do Ilustre Ministro Luís Roberto Barroso do Colendo Supremo 

Tribunal Federal.

O mencionado recurso, em sede de repercussão geral decidiu ser 

necessário o requerimento administrativo prévio para caracterizar o 

interesse de agir nas ações de concessão de benefício previdenciário.

 Confira-se:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTOADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas.” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240 MINAS GERAIS 

Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO)

 Referido entendimento se estendeu às ações de indenização do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), conforme orientação exposta no Agravo Regimental 

no Recurso Extraordinário nº 824.712 de relatoria da Ilustre Ministra 

Carmen Lúcia, do Colendo Supremo Tribunal Federal.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTOPRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. REQUERIMENTOINEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE 

ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA 

SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO.” (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 824.712 

MARANHÃO Rel. Min. CARMEN LÚCIA)

 Com tais considerações, verifica-se, portanto, a existência de uma regra 

de transição a ser observada quando do julgamento das ações 

previdenciarias, sendo que para as ações distribuídas após 03/09/2014 a 

comprovação da existência de requerimento administrativo é 

imprescindível para a demonstração do interesse de agir do postulante.

 Assim vem sendo decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, conforme os seguintes arestos:

 APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao artigo 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, mas, se apresentada contestação de mérito, fica 

caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). (Ap 52666/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011). (Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA 

AÇÃO ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – 

EXIGÊNCIA SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O 

JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 03.09.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 

04.08.2015 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR –SENTENÇA CASSADA – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (267, VI, DO CPC/73) – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STF já firmou entendimento no 

sentido de que o estabelecimento de condições para o exercício do direito 

de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, 

previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este entendimento externado 

no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, sessão do dia 03.9.2014, 

não possui efeitos retroativos, ou seja, só possui validade e eficácia em 

demandas distribuídas judicialmente a partir do dia do seu julgamento. In 

casu, o feito fora distribuído no dia 04.8.2015, momento em que já se fazia 

necessário o prévio requerimento administrativo para preenchimento das 
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condições da ação. (Ap 73340/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, 

Publicado no DJE 08/07/2016)

Dessa forma, aplicando-se o entendimento consolidado pelo RE 631240, 

do Colendo STF, não está evidenciado o binômio necessidade-utilidade do 

provimento jurisdicional buscado pelo autor, de modo que a ação, nos 

termos em que foi proposta, não reúne as condições necessárias para o 

seu regular processamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 330, III, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial desta ação e, via de consequência, nos termos 

do art. 485, VI, do mesmo Codex, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Deixo de condenar o requerente ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, pois fica-lhe deferido os benefícios da AJG.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as anotações e baixas 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100641 Nr: 2339-66.2018.811.0050

 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: CNP TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM Celular S.A, A P DE SIQUEIRA JUNIOR- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PIOVESAN - 

OAB:23.046/MT, MARINE MARTELLI - OAB:23.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 26/10/2018, às 16:30 horas.

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.: 102187 Nr: 3081-91.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO AMBROZINO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS DE PAULA 

- OAB:20135/O, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 Vistos.

Trata-se de guia executiva provisória de pena privativa de liberdade em 

que figura como reeducando Celio Ambrozino Motta, condenado à pena de 

07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime 

inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 (cf. guia provisória de f. 03).

Após a formação deste executivo, o Ministério Público requereu a 

elaboração do cálculo de pena (f. 135).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Ao que tudo indica, inexiste qualquer irregularidade na formação do 

presente executivo de pena, devendo seguir sua tramitação até a 

concessão dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

Portanto, proceda-se à elaboração do cálculo de pena de acordo com as 

informações constantes da guia executiva provisória de f. 03.

Após, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem impugnação ao 

cálculo de pena, sob pena de homologação tácita.

Com as manifestações ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para deliberações.

Sem prejuízo, certifique-se acerca do trânsito em julgado da ação penal de 

código 92807, em trâmite perante o r. Juízo da Primeira Vara desta 

Comarca, para que possibilite o aporte da guia de execução definitiva.

Intimem-se.

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91849 Nr: 2902-94.2017.811.0050

 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: MARCELO FORTUNATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA ROSSI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de queixa-crime proposta por Marcelo Fortunato de Souza em 

face de Priscila Rossi da Silva, pela suposta prática do crime de lesão 

corporal e injúria.

Designada audiência de reconciliação, a querelada não foi encontrada no 

endereço indicado pelo querelante (f. 32).

Instado a se manifestar no prazo de dez dias (f. 36), o querelante 

quedou-se inerte por período superior a 30 (trinta) dias, conforme 

certidões de f. 37 e 40.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

com relação face a perempção (f. 38-39).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Assiste razão ao Parquet, senão vejamos.

Conforme suscitado pelo Ministério Público, o querelante quedou-se inerte 

à determinação judicial (f. 36 e 37), além de não promover nenhuma 

diligência efetiva a fim de possibilitar a citação e intimação da parte 

querelada durante período superior a 6 (seis) meses desde a realização 

da solenidade (termo de audiência de f. 36).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de f. 38-39, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE por reconhecer a perempção do 

delito previsto no art. 138 do CP, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, 

do CP.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações devidas.

 P.R.I.

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

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 2912-14.2012.811.0051

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze), manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça, onde aduz que não foi possível encontrar 

a parte requerida, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

possível supensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33057 Nr: 3176-02.2010.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 220 de 492



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:MG/91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138209 Nr: 9893-83.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Campo 

Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9893-83.2017.811.0051 - 138209

Cumprimento de sentença

Despacho.

Vistos etc.

Dado o reiterado descumprimento, pelos Requeridos, da obrigação 

determinada em sentença, DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para 

determinar o bloqueio de R$ 10.830,00, conforme preço informado pelo 

Exequente para o custeio de uma caixa do medicamento.

Feito o bloqueio, EXPEÇA-SE o necessário para a transferência dos 

valores à conta corrente da Fast Medicamentos, a saber, Banco Bradesco 

Agência 6712, Conta Corrente 8179-5, Global Medicamentos Impor e 

Expor. LTDA, Fantasia: Fast Medicamentos, CNPJ: 19970265/0003-02, 

conforme indicado à p. 34.

Conforme já consignado, e respeitando-se os termos da sentença, deverá 

o Exequente dar continuidade ao seu tratamento junto ao Hospital do 

Câncer de Mato Grosso, UNACON cadastrado no Estado de Mato Grosso, 

no qual o Exequente já iniciou acompanhamento.

Nesse sentido, INTIMEM-SE os Executados para que garantam ao 

Exequente o atendimento necessário no referido hospital, em especial 

quanto ao acompanhamento médico na evolução do tratamento com uso 

da medicação fornecida.

Para tanto, OFICIE-SE, uma vez mais, ao médico subscritor do relatório de 

p. 91 dos autos principais, Dr. Eduardo Romero – CRM/MT: 9.463, para que 

apresente nos autos relatório mensal quanto à evolução do tratamento do 

Exequente, em especial quanto a pertinência de manutenção do uso da 

medicação pleiteada.

Por fim, INTIMEM-SE as Partes para que requeiram o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123880 Nr: 2841-36.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2841-36.2017.811.0051 - 123880

Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual o Requerente desistiu da 

ação.

É o relato do necessário. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a desistência requerida 

pela Parte.

Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, 

declarando extinto o feito, na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas. Sem honorários.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE a baixa da restrição que recaiu sob o veículo 

da Requerida.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 1218-78.2010.811.0051

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de dez dias, indicar bens 

disponíveis do Requerido, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 1218-78.2010.811.0051

 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: BFSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de dez dias, indicar bens 

disponíveis do Requerido, sob pena de suspensão do feito.

Campo Verde, 23 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116329 Nr: 5399-15.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euzébio Expedito Azevedo Feijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE 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.: 127359 Nr: 4447-02.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
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Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R L Sanches Calçados - ME, Samir Robert 

Lopes Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 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.: 139108 Nr: 10434-19.2017.811.0051

 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: Carlindo Acácio Nunes

 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82823 Nr: 2449-04.2014.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Laranjeira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Araújo - OAB:6.914-B, 

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para a parte 

requerente, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, quanto as folhas 

113 a 122, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119409 Nr: 908-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, 

Sergio Norton de Oliveira Junior, Sérgio Norton de Oliveira, Sonia Maria de 

Andrade de Oliveira, ROZELI SALETE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 08. No mais, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO 

da execução. Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde 

logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem a 

indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o 

advento do prazo prescricional, contado a partir do término do período de 

suspensão.Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, 

bens de propriedade da parte executada, o processo será desarquivado 

para prosseguimento da execução (art.921, §3º, do NCPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 12 de junho de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127779 Nr: 4632-40.2017.811.0051

 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): Carlos Rodrigo Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE REF. 14: 

"Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 08. No mais, INTIME-SE a exequente para no prazo de 

10 (dez) dias requerer o que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Campo Verde-MT, 12 de junho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões, Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 2195-65.2013.811.0051

 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: VDdM, MFADdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o RPV foi instruído com as cópias necessárias e postado via 

correio para FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AV. 

Rubens de Mendonça, 3415, complexo II, bloco A, segundo andar SEFAZ, 

CPA - CUIABÁ - MT. INTIMO o exequente para, querendo, acompanhar o 

RPV naquele órgão, uma vez que o processo será arquivado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 122787 Nr: 2346-89.2017.811.0051

 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: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DISPOSITIVO DA DECISÃO PROFERIDA NA 

REF. 22: "Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de 

pré-executividade apresentada na ref. 08. No mais, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para que INDIQUE bens penhoráveis, sob 

pena de SUSPENSÃO da execução. Na eventualidade de o credor 

permanecer silente, desde logo, SUSPENDO a presente execução, 

sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 

01 (um) ano sem a indicação de bens penhoráveis começará a correr o 

prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). Por corolário, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação 

das partes ou o advento do prazo prescricional, contado a partir do 

término do período de suspensão. Frisa-se, por pertinente, que 

encontrados a qualquer tempo, bens de propriedade da parte executada, 

o processo será desarquivado para prosseguimento da execução 

(art.921, §3º, do NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 12 de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões, Juiz de 

Direito."

 INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 119409 Nr: 908-28.2017.811.0051

 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): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP, 

Sergio Norton de Oliveira Junior, Sérgio Norton de Oliveira, Sonia Maria de 

Andrade de Oliveira, ROZELI SALETE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO DISPOSITIVO DA DECISÃO DE REF. 22: 

"Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada na ref. 08. No mais, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para que INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO 

da execução. Na eventualidade de o credor permanecer silente, desde 

logo, SUSPENDO a presente execução, sobrestando igualmente a 

prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Decorrido 01 (um) ano sem a 

indicação de bens penhoráveis começará a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (art. 921, § 4º, do NCPC). Por corolário, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao arquivo provisório até ulterior manifestação das partes ou o 

advento do prazo prescricional, contado a partir do término do período de 

suspensão. Frisa-se, por pertinente, que encontrados a qualquer tempo, 

bens de propriedade da parte executada, o processo será desarquivado 

para prosseguimento da execução (art.921, §3º, do NCPC). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 12 de junho de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões, Juiz de Direito."

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29421 Nr: 3526-24.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o RPV foi instruído com as cópias necessárias e postado via 

correio para FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - AV. 

Rubens de Mendonça, 3415, complexo II, bloco A, segundo andar SEFAZ, 

CPA - CUIABÁ - MT. INTIMO o exequente para, querendo, acompanhar o 

RPV naquele órgão, uma vez que o processo será arquivado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83175 Nr: 2706-29.2014.811.0051

 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: FMRM, KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFAdS, MAISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednardo Rodrigues de 

Sousa - OAB:10464/GO

 Certifico que tendo em vista a carta precatória juntada às folhas 277/278, 

INTIMO as partes para apresentar alegações finais sucessivamente no 

prazo de quinze dias cada, primeiro o autor, conforme despacho de folha 

271. "... após, com a juntada da missiva devidamente cumprida, 

INTIMEM-SE as partes para apresentarem seus memorais finais, 

sucessivamente e no prazo legal, a iniciar pela parte requerente."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73771 Nr: 2758-93.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora e Logistica Canadá Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Processo nº 2758-93.2012.811.0051 (Código 73771).

Cumprimento de sentença.

Despacho.

Vistos etc.

Extrai-se do caderno processual que a parte exequente pretende a 

liquidação da sentença prolatada.

Não obstante, convém ponderar que nas hipóteses em que o valor 

apurado depender apenas de cálculo aritmético, está o credor autorizado 

a promover, desde logo, o cumprimento da sentença, na forma do art. 509, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil.

Da premissa legalmente estabelecida vislumbra-se que somente é 

necessária a liquidação da sentença quando a natureza do objeto da 

liquidação assim exigir ou for necessário alegar e provar fato novo. Por 

corolário, nos demais casos a sentença poderá ser cumprida desde logo, 

cabendo ao credor realizar os cálculos.

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, com propriedade, ensina:

O título executivo, no caso, é complexo, constituído pela decisão que 

condena (an debeatur) e pela que declara o valor devido (quantum 

debeatur), decisão esta que também faz coisa julgada. Essa circunstância 

– contribuir para a formação do título executivo – não torna a decisão 

constitutiva: é a lei que atribuir tal efeito a esse conjunto de decisões; o 

título não é “criado” pela decisão que julga o pedido de liquidação (...). Não 

se considera ilíquida a obrigação quando seu montante é determinável, 

isso é, aferível através da realização de simples cálculos. Nesse caso, 

cumpre ao credor pleitear, desde logo, o cumprimento da sentença (cf. art. 

509, § 2.º, do CPC/2015), observando o disposto no art. 524 do CPC/2015 

(cf., também, art. 786, parágrafo único, do CPC/2015). (in Novo Código de 

Processo Civil Comentado, 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 502).

Nesta linha de intelecção, diante da apresentação do cálculo aritmético do 

credor, desde logo INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 

2º, do NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

integral da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente 

adiantadas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, 

com honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da 

obrigação exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137214 Nr: 9418-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guará Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ligia T. Romão de Carvalho - 

OAB:SP/ 215.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 
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05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84405 Nr: 3585-36.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BELARMINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente para manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 58/60, no prazo de 05 

(cinco )dias, bem como requerer o que entender de direito. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145280 Nr: 2780-44.2018.811.0051

 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): Bruno Luis Pires-ME, Bruno Luis Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76433 Nr: 1396-22.2013.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Luis Grasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Domingos da Silva - 

OAB:4907B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:OAB/MT 13571-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8.656

 Processo nº 1396-22.2013.811.0051 (Código 76433).

Embargos a Execução.

 Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de desarquivamento do processo para o consequente 

cumprimento da sentença, formulado pela Associação dos Advogados do 

Banco do Brasil.

DEFIRO tal pedido, uma vez que as custas para tanto foram devidamente 

recolhidas, consoante às fls. 200-V/201.

 Desta feita, INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do 

NCPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral 

da dívida, acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem 

prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação 

exigida (art. 523 do NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Campo Verde, 14 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10544 Nr: 96-06.2005.811.0051

 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: Jacomo de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 Processo nº 96-06.2005.811.0051 - 10544

Cumprimento de Sentença.

Despacho.

Vistos etc.

De início, intime-se a parte requerente para anexar aos autos a 

digitalização legível dos documentos que instruem a petição de fls. 

282/283v, eis que a resolução daqueles apresentados não permite a 

identificação dos dados necessários.

 Em seguida, com a juntada dos referidos registros, intime-se, novamente, 

o instituto requerido para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146746 Nr: 3317-40.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIMILSON DA SILVA, Filiação: Silvania 

da Conceição, brasileiro(a), natural de Murici-AL, solteiro(a), desocupado, 

Telefone 66-99987-1453. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR EDIMILSON DA SILVA, acerca das 

r. Medidas Protetivas de Urgência, qual seja: DETERMINAR que: 1. O 

Requerido se afaste do Lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. 

2. O Requerido se abstenha de se aproximar da Ofendida em distância 

inferior a 500 (quinhentos) metros, sob pena de desobediência. 3. O 

Requerido deverá se abster, ainda, de tentar contato com a requerente e 

familiares, por qualquer meio de comunicação. 4. A restrição de 

aproximação vale, ainda, para a residência da Requerente. 5. Suspensão 

da posse e restrição do porte de armas, se existente. 6. Indefiro os 

pedidos de afastamento da ofendida, pois já foi deferido o afastamento do 

agressor do lar. Advertindo-o que o não cumprimento de qualquer das 

restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de sua 
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prisão preventiva conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se afaste do Lar, domicílio 

ou local de convivência com a vítima.2. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.3. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.4. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da Requerente.5. Suspensão da posse e restrição do porte de armas, se 

existente.6. Indefiro os pedidos de afastamento da ofendida, pois já foi 

deferido o afastamento do agressor do lar.ANOTE-SEque o Requerido 

deverá ser intimado dasmedidas protetivas na Delegacia Municipal desta 

cidade, local onde encontra-se apreendido, por ser menor de 18 anos, 

pelo cometimento de ato infracional, precisamente o crime de roubo, no 

feito distribuído a Segunda Vara desta Comarca com o código 

146867.OFICIE-SE ao ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante da 

Polícia Militar local, a fim de que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da 

Lei 11.340/06, fiscalizem o atendimento às providências ora determinadas, 

tomando as medidas legais cabíveis em caso de descumprimento pelo 

Requerido.NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público, nos 

termos do art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o 

Requerido desta decisão, SENDO QUE ESTE ÚLTIMO ENCONTRA-SE 

APREENDIDO NA DELEGACIA DESTA CIDADE.Advirta-se ainda o 

Requerido que o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe 

foram impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva 

conforme faculta os arts. 20 e 24-A da Lei 11.340/06.O presente feito 

independerá do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de maio de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 11 de julho de 2018

Leandro Castro Pini Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146629 Nr: 3279-28.2018.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DABRIO DA FONSECA, Filiação: 

Delfina Fidelis da Fonseca, brasileiro(a), solteiro(a), caseiro, Telefone 

66-99976-9554. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, acerca das r. Medias Protetivas 

de Urgência, qual seja: DETERMINAR que: 1. O Requerido se abstenha de 

se aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência. 2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a Requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação. 3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da vítima, a fim de preservar a sua integraidade física e psicológica. 4. 

Determino a suspensão da posse e restrição do porte de armas, se 

existente. 5. Indefiro os pedidos de afastamento do agressor do lar e 

separação de corpos, pois segundo consta nos autos o casal já está 

separado de fato, inclusive o Requerido está residindo em outra casa. 6. 

Indefiro, por ora, o pedido de restituição de bens indevidamente 

subtraídos, pois não há nos autos documentos pertinentes para análise do 

pleito, inexistindo qualquer parâmetro para sua fixação. Advertindo-o que 

o não cumprimento de qualquer das restrições que lhe foram impostas 

poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva conforme 

faculta o art. 20 da Lei 11.340/06. Ainda, poderá incorrer nas penas do 

artigo 24-A da Lei Lei 11.340/06.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a Requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da vítima, a fim de preservar a sua integraidade física e psicológica.4. 

Determino a suspensão da posse e restrição do porte de armas, se 

existente.5. Indefiro os pedidos de afastamento do agressor do lar e 

separação de corpos, pois segundo consta nos autos o casal já está 

separado de fato, inclusive o Requerido está residindo em outra casa.6. 

Indefiro, por ora, o pedido de restituição de bens indevidamente 

subtraídos, pois não há nos autos documentos pertinentes para análise do 

pleito, inexistindo qualquer parâmetro para sua fixação. Caso queira, a 

Requerente deverá requerer referida medida na esfera cível.OFICIE-SE ao 

ilustre Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de 

que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.NOTIFIQUE-SE o 

Representante do Ministério Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/06.INTIMEM-SE a Requerente e o Requerido desta 

decisão.Advirta-se ainda o Requerido que o não cumprimento de qualquer 

das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na decretação de 

sua prisão preventivaconforme faculta o art. 20 da Lei 11.340/06. Ainda, 

poderá incorrer nas penas do artigo 24-A da Lei Lei 11.340/06.O presente 

feito independerá do pagamento de custas, nos termos do art. 28 da Lei 

11.340/06.Cumpra-se com urgência, inclusive no plantão judicial e pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário, valendo a presente como 

mandado.Às providências.Campo Verde/MT, 12 de junho de 2018.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 16 de julho de 2018

Leandro Castro Pini Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134903 Nr: 8284-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Rosa Neto - 

OAB:9823/O

 (...)Sendo assim, DESIGNO o dia 09 de novembro de 2018, às 08h30min 

para o julgamento do Acusado pelo E. Tribunal do Júri.DETERMINO que a 

Diretoria do Foro providencie os equipamentos necessários para a 

reprodução das gravações constantes nos autos, conforme solicitado 

pelo Ministério Público em seu pedido ‘1’.INTIMEM-SE pessoalmente as 

testemunhas arroladas pelas partes, bem como os jurados. Salientando-se 

que, no expediente de intimação dos jurados, deverá ser transcritos os 

artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e o Advogado constituído pelo Réu.INTIME-SE e REQUISITE-SE o 

Réu, tendo em vista que se encontra recolhido em estabelecimento 

prisional.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Campo 

Verde /MT, 14 de agosto de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Nos termos da legislação vigente e dos provimentos nºs 052/07 

e 056/07CGJ, bem como da Portaria nº 52/2018-CGJ, a qual designa data e 

horário para realização de correição e inspeção nesta Comarca, intimo os 

patronos abaixo descritos, para devolverem, no prazo de 24 (vinte e 
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quatro) horas, os autos mencionados, os quais estão com o prazo 

excedido, nos termos do Art. 196 do CPC e item 2.10.1 da Seção 10 da 

CNGC :

 

Advogado: Aliciane Leticia Sulzbacher OAB 18.321/MT Data Carga: 

14/05/2018 14:44:54 Código:48887 Número Único: 1111-27.2015.811.0029 

M o n i t ó 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  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 Advogado: Aurene Campos de Sousa Cardoso OAB 

18.938/MT Data Carga: 18/05/2018 12:50:17 Código:63193 Número Único: 

2793-46.2017.811.0029 Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Advogado: Diego Strapasson - OAB 10.608/MT Data Carga: 02/08/2018 

14:25:47 Código:56219 Número Único: 1979-68.2016.811.0029 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Dimitri 

Mello Minucci - OAB 13.215-B/MT Data Carga: 06/07/2018 10:20:04 

Código:50389 Número Único: 1959-14.2015.811.0029 Execução Contra a 

Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

12/07/2018 15:57:59 Código:61403 Número Único: 1782-79.2017.811.0029 

Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE Advogado: Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB 

23.681-B/MT Data Carga: 04/06/2018 16:46:00 Código:3320 Número Único: 

699-24 .2000.811 .0029  Proced imen to  de  Cumpr imen to  de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Data Carga: 26/06/2018 14:43:53 Código:52487 Número Único: 

3 0 8 2 - 4 7 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 2 9  E x e c u ç ã o  F i s c a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Data Carga: 23/07/2018 

16:43:26 Código:66002 Número Único: 803-83.2018.811.0029 Cumprimento 

de sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Juliano 

Cargneluti Pit - OAB 11.842/MT Data Carga: 05/03/2018 17:15:21 

Código:21730 Número Único: 2459-90.2009.811.0029 Execução Contra a 

Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Data Carga: 06/04/2018 

18:19:27 Código:61838 Número Único: 2001-92.2017.811.0029 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Data Carga: 

12/06/2018 17:53:36 Código:54659 Número Único: 1084-10.2016.811.0029 

Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Advogado: Leoveral Francisco Lopes - OAB 3.549-B/MT Data da carga 

19/03/2018 16:05:45 Código:11077 Número Único: 1064-05.2005.811.0029 

I n v e n t á r i 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 Advogado: Melchior Fülber Caumo - OAB 9.918/MT Data 

C a r g a :  0 2 / 0 8 / 2 0 1 7  1 4 : 0 7 : 2 2  C ó d i g o : 6 1 1 3 3  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1647-67.2017.811.0029 Execução Contra a Fazenda Pública->Execução 

de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Canarana-MT, 23 de agosto de 2018. Maria Amélia Dedone 

Costa Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46052 Nr: 2036-57.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 Isto posto julgo procedente a demanda nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, para: a)Declarar nulas as cobranças tributárias de contribuição de 

melhoria decorrente do asfaltamento nos imóveis localizados na Rua 

Mondaí, Quadra 75, lotes 11 e 12, Centro de Canarana;b)Via de 

consequência determinar o direito à repetição do indébito de R$ 2.561,75, 

das parcelas pagas pelo Requerente;c)Deixo de acolher o pedido de 

extinção do feito código 24334, porque ele foi declarado extinto por 

prescrição em 2017.Considerando a pacificação do tema correção 

monetária/juros de mora no STJ no Tema 905, em sede de repetitivos, o 

mesmo deve regular o presente caso:“3.3 Condenações judiciais de 

natureza tributária.A correção monetária e a taxa de juros de mora 

incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às 

utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição 

legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês 

(art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão 

na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.No caso em 

tela, como não fixado o índice de correção, fixo-lhe pela SELIC (CC 406) e 

a juros de mora em 1% a.m., ambos desde a citação.Sem custas (artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).Sentença sujeita a reexame 

necessário (artigo 496, inciso I, do NCPC).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49798 Nr: 1695-94.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MOURA DO NASCIMENTO, LUCELIA NOGUEIRA 

DA SILVA, MARGARETE RAMOS, LUCIVANE ALVES MACEDO, MARIVETE 

SANTA PINHEIRO DA SILVA, MATILDE DOEHL, Silma Izabel dos Santos Di 

Domenico, SILVETE APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 19.491

 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

 Cod. Proc.: 66363 Nr: 1054-04.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIERO ROQUE CANCIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a (s) parte(s) Requerente, 

para que se manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do 

Oficial de Justiça a seguir transcrita: " Certifico que NÃO FOI POSSÍVEL 

dar cumprimento a Liminar, pois a parte Autora até o presente não 

compareceu para o cumprimento da referida medida, estando este 

Meirinho impossibilitado de dar continuidade, devolvo o presente e fico no 

aguardo de novas determinações. Nestes termos, suspendo minhas 

diligências e devolvo o mandado à secretaria.

 Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245 "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 2062-50.2017.811.0029

 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: ECDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que as partes requereram a desistência 

da ação (fls. 51 e 55).

Assim, acolho o pedido das partes, uma vez que a extinção destes autos 

é medida que se impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pelas partes e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Sem custas.

 Após, com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando o presente 

feito com as baixas e anotações de estilo, independente de novas 

deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55889 Nr: 1760-55.2016.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA DEZONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - 

OAB:OAB/SP 95740, PAULO CELSO EICHHORN - OAB:OAB/SP 320.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cindy Schossler Toyama - 

OAB:22.104/MT

 Vistos,

 Proceda-se com nova tentativa de citação da parte executada, 

observando-se o endereço informado às fls. 71.

 Sem prejuízo, defiro a busca de ativos financeiros em nome do executado 

por intermédio do BACENJUD, pois entendo ser a ordem do art. 835 do 

CPC relativa, pois a sua leitura tem que ser harmonizada aquela ordem 

com o disposto no art. 854, do CPC, que visa garantir efetividade ao direito 

do credor, através do mais fungível dos bens – dinheiro.

Ademais, a disposição do art. 854, se harmoniza com o disposto no art. 

805 do CPC, evitando que formas mais onerosas, como a penhora de 

outros bens seja realizada.

 Diante do exposto, defiro o bloqueio de numerário em conta bancária pelo 

sistema do BACENJUD, na conta do executado (a), BANCO DO BRASIL 

S/A CPF n.º 017.917.481-98, no valor de R$ 22.135,84 (vinte e dois mil, 

cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

 Assim, necessário se faz a decretação de sigilo provisório nos autos, até 

a resposta da penhora eletrônica (BacenJud).

 Aguardem-se os autos em gabinete a juntada da resposta da penhora 

on-line.

 Havendo o bloqueio frutífero, intime-se a parte executada para, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à penhora, na forma do 

art. 854, §2º e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

 Findo o prazo sem que haja manifestação da parte interessada, 

certificado nos autos, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

requerendo o que de direito.

 Sendo a informação negativa de bloqueio realizado via sistema BacenJud, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dias), manifeste-se 

no que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61219 Nr: 1693-56.2017.811.0029

 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: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Processo n.º 1693-56.2017.811.0029 – cód. 61219

 Vistos,

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulada com partilha de bens, ajuizada por Carlise Melz em face de 

Hermes Silvestre Vieczorek, ambos qualificados nos autos.

 A requerente sustentou que conviveu com o requerido, em regime de 

união estável, por um período de aproximadamente 13 (treze) anos.

 Ressai da inicial que durante a constância da união estável, o casal teve 

03 (três) filhos, bem como teria adquirido os bens descritos na exordial 

(fls. 06-verso).

Diante disso, a autora requereu a procedência da demanda, para o fim de 

decretar a dissolução de sociedade conjugal, e, na sequência, decretar a 

partilha dos bens descritos na inicial.

Realizada audiência de conciliação, restou esta inexitosa, porquanto as 

partes não propuseram qualquer acordo (fls.23).

Na sequência, o requerido apresentou contestação às fls. 25/28 com 

documentos de fls. 29/82.

Em síntese, o requerido alegou que os bens indicados pela parte autora 

foram todos adquiridos com o dinheiro das sacas de arroz que recebeu 

durante a constância da união estável, porém fora fruto de seu trabalho 

antes mesmo de conhecer a requerente. E, deste modo, ela não teria 

direito à partilha de bens.

 Diante de tais asserções, o requerido pugnou pela improcedência da 

demanda.

 De outro viés, incitado a manifestar-se quanto à contestação 

apresentada, a autora impugnou ‘in totum’ os argumentos lançados.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se a ausência de 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual declaro o feito saneado e 

fixo os seguintes pontos controvertidos:

1 – bens adquiridos na constância da união;

2 – divisão dos bens móveis que guarneciam a residência do casal.

 Diante dos pontos controvertidos supra delineados, determino que se 

intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 07 de junho de 2018.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 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:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 190666/2018

 Autos de Origem: 494-62.2018.811.0029 - Código 65539

 Solicitante/Requerente: Cleide Fernandes de Oliveira ME

Solicitante/Requerente (Representante): Cleide Fernandes de Oliveira

Solicitado/Requerido: Viação Xavante Ltda

.
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CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 78120/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 22 de novembro de 2018 às 13h00min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 22 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65344 Nr: 352-58.2018.811.0029

 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: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 190705/2018

 Autos de Origem: 352-58.2018.811.0029 - Código 65344

 Solicitante/Requerente: Sérgio Roberto Rocha Renz

Solicitado/Requerido: Banco Bradesco S.A.

.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 190705/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 25 de outubro de 2018 às 13h00min 

(MT).

 CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 22 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64971 Nr: 125-68.2018.811.0029

 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: EVANDRO DANIEL FERABOLI, FRANCIANE REGINA 

OSELAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON VIEIRA BORGES DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Leoveral Francisco Lopes, Aliciane Leticia 

Sulzbacher Lopes e Eidilaine Carla Vilela Carrijo, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e 

após, o recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65167 Nr: 262-50.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR GOVARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os presentes autos constatou-se que fora recolhida a 

diligência com valor errôneo, face falhas no sistema ( conforme certidão 

fls. 38, assim sendo, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente na pessoa de seu Procurador Sérvio Tulio de Barcelos e José 

Arnaldo Janssen Nogueira, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Informo que deve ser requisitada a restituição do 

valor errôneo, informando os dados pagante e número de conta bancária, 

de acordo com a Instrução Normativa SCA nº. 02/2011.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 12187 Nr: 532-94.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, MOC, HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Donizeti Nunes - 

OAB:2420-B/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10.952/MT

 Vistos,

1. Trata-se de pedido do exequente em que se requer a penhora no rosto 

dos autos da ação nº. 0008097-97.2014.4.01.3600, que tramita na 3ª Vara 

da Justiça Federal de Cuiabá, do crédito referente aos valores dos 

impostos pagos nos últimos 05 (cinco) anos antes da propositura daquela 

ação, que atualizados totalizam R$ 262.197,12 (duzentos e sessenta e 

dois mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos).

2. Nos termos do art. 860 do Novo Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível a realização da penhora sobre crédito do devedor 

em outro processo judicial, mediante averbação no rosto dos autos, 

conforme o seguinte julgado:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA 

DO TÍTULO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE. II) PENHORABILIDADE DE 

CRÉDITO NO ROSTO DE AUTOS JUDICIAIS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - 

AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE - 

POSSIBILIDADE - III) RECURSO IMPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade é incabível quando houver a necessidade de instrução 

probatória. É possível a penhora de crédito no rosto de autos judiciais, 

ainda que se trate de execução provisória, pois ausente previsão legal de 

impenhorabilidade nessa hipótese. (QUARTA CÂMARA CÍVEL RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 23505/2007. Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES).

3. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente às fls. 

673/677, e por conseguinte determino a realização de penhora no rosto 

dos autos nº. 0008097-97.2014.4.01.3600, que tramita na 3ª Vara da 

Justiça Federal de Cuiabá.

4. Determino ainda que, oficie-se ao Juiz Federal, requisitando 

informações sobre o andamento dos autos supramencionado.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 14471 Nr: 892-78.2005.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Martins Olsson, Eduardo Valentin Olsson, Quelma 

dos Anjos Maciel Olsson, Elizandra Maria Ap. Olsson Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Estância do Jamacá, Espólio de 

Alfred Walter Keller, Edna Silvane das Neves Keller, Sandra das Neves 

Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Rodrigues 

Cardoso - OAB:MT/11393, Anselmo Cursino Jorge - OAB:2330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina N. Dias Barchet 

- OAB:7213, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:3213-MT, Marcelo 

Bertoldo Barchet - OAB:5665

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62146 Nr: 1947-83.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109277 Nr: 3670-64.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Elias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT21384

 Vistos, etc.

Designo audiência para a oitiva da testemunha para o dia 15 de setembro, 

às 15h30min.

Intime a testemunha, para que seja ouvida na data designada, devendo 

constar no mandado a data e a hora da audiência.

Oficie-se ao Juízo deprecante informado do ato.

Intime-se o advogado do réu, via DJE.

Dê ciência ao órgão do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82953 Nr: 2404-13.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE AP. DIAS-ME, ROSILENE 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILENE AP. DIAS-ME, CNPJ: 

08723374000147 e atualmente em local incerto e não sabido ROSILENE 

APARECIDA DIAS, Cpf: 97887927153. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de ROSILENE AP. DIAS-ME e ROSILENE APARECIDA DIAS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Irregularidade de escrituração 

de Livros Fiscais - 200 UPF, Artigos 219; 217-B; 226; 228 e 457 do RICMS, 

aprovado pelo Decreto 1944/89, Penalidade: Artigo 45, inciso V. alínea"r" 

da Li 7098/98, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6622/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/12/2013

 - Valor Total: R$ 50.764,56 - Valor Atualizado: R$ 46.149,60 - Valor 

Honorários: R$ 4.614,96

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Recebo a petição inicial, uma vez 

preenchidos os requisitos legais e determino (na seguinte ordem):I – 

Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º 

da Lei nº 6.830/80;II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a 

Execução, por meio de depósito ou fiança;III – Arresto, se o Executado 

não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14 da Lei nº 6.830/80 eV – Avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o cônjuge do Executado, 

acaso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O Executado será citado 

para, no prazo de cinco (5) dias, pagar a dívida com os juros e multa de 

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

Execução, observado o seguinte (artigo 8º da Lei nº 6.830/80):I – A 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não 

requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita na data da 

entrega da carta no endereço do Executado; ou se a data for omitida, no 

aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência 

postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) 

dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial 

de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado na sede do 

Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como 

expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, 

apenas, a indicação da Exequente, o nome do devedor e do 

corresponsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número 

da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do 

Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que 

trata o artigo 9º da Lei nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer 

bem do Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente 

impenhoráveis (artigo 10 da Lei nº 6.830/80).5. Consigne-se no mandado 

que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o Juízo, é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária 

ou da intimação da penhora (artigo 16, I, II e III, da Lei de Execução 

Fiscal).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 06 de julho de 2018

Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75384 Nr: 2569-94.2015.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA., Carlos Alberto 

Elias Junior, Fernanda Marques Saldanha Elias, Franklin Dias Marcial, JÓSÉ 

HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, 

APARECIDO DE LIRA RAMOS, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, 
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VALTENIR JOÃO RIGON, DILIAN COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vander José da Silva Ribeiro 

- OAB:6.160-B

 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 dos ofícios de fls. Retro (ref. 49 e 50).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 73057 Nr: 1558-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL KASSYO BRILHANTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para manifestação acerca da proposta de honorários periciais 

retro (ref.51), devendo providenciar o depósito judicial do valor, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40506 Nr: 2862-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drauzio Antonio Medeiros

 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 retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10940 Nr: 1544-32.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT, Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento provisório dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30076 Nr: 288-78.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Barbosa da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por EROTILDES 

BARBOSA DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. (136, 137 e 138), JULGO EXTINTA a(s) 

execução(ões) de fls.(123/125), o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 57561 Nr: 545-64.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Karoliny Costa Santos Souza - ME, 

Jéssica Karoliny Costa Santos OU Jessica Karoliny Costa Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, ajuizada 

pelo BANCO BRADESCO, contra JESSICA KAROLINY COSTA SANTOS 

SOUZA- ME, pelos motivos delineados na inicial.

Com a inicial, vieram os documentos necessários.

Foi expedido o mandando de execução a fim de proceder à citação da 

executada. Contudo, as diligências restaram infrutíferas, conforme o 

certificado à fl.31.

Foi deferida a citação por edital à fl. 35.

Às fls.(55/56), a exequente informou ter realizado acordo com a 

executada, oportunidade em que fora devidamente cumprida às 

obrigações, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação as custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 3691-16.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Elenir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 97/99.

II. Intime-se a parte executada, 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, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 2004-96.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailton Neves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a juntada do ofício ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99328 Nr: 5453-28.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SÉRGIO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE INÁCIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a contestação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103046 Nr: 1031-73.2018.811.0024

 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): Moacyr Bataglini, Vilma Piva Battaglini, Paulo 

Humberto Alves de Freitas, RENATO ALVES DE FREITAS, Rafael Piva 

Battlaglini, ERLA GIOVANA DE MATOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a devolução negativa da 

correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85104 Nr: 3375-95.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine X da Costa Jóias, Elaine Xavier da 

Costa, Albino Barros de Freitas Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a certidão do oficial de justiça, bem 

como efetuar o depósito no valor de R$ 1.809,60 (Um mil, oitocentos e 

nove reais e sessenta centavos) a título de complementação de diligência 

ao oficial de justiça, devendo o referido depósito, ser realizado por meio 

de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

- emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e 

após o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102737 Nr: 855-94.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONO DE LUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a petição juntado aos autos ref. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102739 Nr: 857-64.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA, 

Paulo Cesar Favero Moi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009, OTACILIO PERON - OAB:3684

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a juntada de documentos petição 

ref. 21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71855 Nr: 1025-71.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Cristina de Almeida Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando os advogados das partes, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestarem quanto ao laudo médico, apresentado 

pelo perito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77795 Nr: 271-95.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar o advogado do Requerente via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19706 Nr: 345-33.2008.811.0024

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins de Figueiredo, Odail Martins Moreira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilza Martins de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. (...) Assim sendo, acolho o pedido de fls. 83/84v, para 

finalidade de nomear ODAIL MARTINS MOREIRA DA SILVA como curadora 

de Odilza Martins de Figueiredo, com efeitos retroativos à data do 

falecimento do curador falecido, qual seja, o dia 3.5.2017. Intimem-se. (...) 

III. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil deste Município para que registre 

a substituição do curador no registro de nascimento da interditada. Faça 

constar no ofício a advertência de que o ato é gratuito e que a 2ª via da 

certidão já retificada deverá aportar nestes autos no prazo improrrogável 

de 3 (três) dias. Sem custas, em face da gratuidade da justiça. IV. Com a 

chegada da 2ª via do registro de nascimento, intime a advogada 

subscritora da petição de fls. 83/84vº para retirá-lo no prazo de 5 (cinco) 

dias. V. Decorrido o prazo consignado no item anterior, com ou sem a 

retirada da 2ª vaia do registro, arquivem-se os autos. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 498-90.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aparecida de Oliveira Eloy da Paixão OU 

Leila Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bento Epifânio da Silva Filho 

- OAB:9461/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar nos autos tendo em vista o decurso 

de prazo da suspensão, requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92382 Nr: 2136-22.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON OTACILIO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Certifico que a Contestação foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da parte autora, pela imprensa, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000662-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MINGARELLI (REQUERENTE)

WILLIAN ANDRADE MINGARELLI (REQUERENTE)

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANDRADE MINGARELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000662-10.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

SIDNEY MINGARELLI, WILLIAN ANDRADE MINGARELLI REQUERIDO: 

WILLIAN ANDRADE MINGARELLI Vistos. A alegada hipossuficiência da 

parte autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de 

veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 

99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido 

para aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de 

recursos;” (sem destaques no original). Assim, intime-a, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, 

acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 
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processuais no prazo acima assinalado. Igualmente, verifica-se que a 

petição inicial não atendeu ao disposto art. 292 do Novo Código de 

Processo Civil, eis que não atribuiu valor à causa. Assim, intime-se a parte 

autora, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial, informando o valor da causa nos termos do 

art. 292, “caput” e incisos, do NCPC. Ressalta-se que o não atendimento 

das providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000998-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO AZEVEDO GORDO (ADVOGADO(A))

LAURA FUGIMURA DE SOUZA (REQUERENTE)

JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TRÊS LAGOAS MS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANZ GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LAUDENIR VIANA CAMPOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000998-14.2018.8.11.0009. REQUERENTE: LAURA 

FUGIMURA DE SOUZA, JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA 

DE TRÊS LAGOAS MS REQUERIDO: SUERLI APARECIDA PEREIRA PINTO, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Ante o teor da certidão de 

Num. 14874566 - Pág. 1, verifica-se que a testemunha da parte ré não foi 

encontrada no endereço informado. Entanto, a zelosa Secretaria Judicial 

intimou a parte autora para se manifestar a respeito, tendo certificado o 

transcurso do prazo sem manifestação no Num. 13985605 - Pág. 1. 

Assim, CANCELO a audiência anteriormente designada e concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para que a parte ré se manifeste sobre o atual 

paradeiro da testemunha Laudenir Viana Campos. Sobrevindo o novel 

endereço, venham-me os autos conclusos para redesignação de 

audiência. De outro lado, decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de agosto de 

2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 561-29.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante certidão à fl. 72, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte.

 Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86542 Nr: 50-31.2014.811.0009

 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 HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÍCIO ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Consoante correspondência devolvida à fl. 61, a parte autora mudou-se 

sem informar nos autos seu atual endereço. É dever da parte autora 

manter o endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 274, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, impossibilitada a intimação pessoal da parte autora em 

razão de sua mudança, e diante de sua desídia, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 130-53.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TROUW NUTRITION BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LEANDRO FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues de Oliveira - 

OAB:SP 400.070, SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE - OAB:SP 

101.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte autora às fls. 34/35.

Proceda-se nova tentativa de citação da parte executada no endereço 

encontrado no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, qual seja, Avenida 

Marechal Rondon, 1774, em Colíder, conforme consulta anexa.

Intime-se a parte autora para providenciar o recolhimento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, cumprida a finalidade da carta precatória, devolva-se a presente 

missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92363 Nr: 901-36.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL GRANVILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIVATE TEACHER ACADEMIC DIVISOR 

ENGLISHTOWN.COM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte Autora, DR. CLAUDIO LEME 
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ANTONIO - OAB:MT 12613 B, para a devolução dos presentes autos, no 

prazo de 3 (três) dias, junto a secretaria da primeira vara da comarca de 

Colíder-MT, e advertido(a) que a não devolução dos autos no prazo acima 

informado poderá acarretar a busca e apreensão dos autos, e aplicação 

das penalidades do art. 234 do CPC (perderá o direito à vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário-mínimo), 

além de arcar com todas despesas pela busca e apreensão dos autos. 

Caso os autos tenham sido devolvidos até a disponibilização e publicação 

da presente, favor desconsiderar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39736 Nr: 1584-88.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial/cumprimento de 

sentença promovida pelo exequente em desfavor da parte executada.

A parte exequente informou que o(a) executado(a) efetuou o pagamento 

do débito alimentar, razão pela qual manifestou-se pela extinção do feito.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Condeno, outrossim, o(a) executado(a) em honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido, com fulcro no § 2º, do art. 85, do NCPC, pois que: a) 

regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46903 Nr: 707-80.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS, LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESIEL PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

93128070997, Rg: 6.101.592-2, Filiação: José Pereira dos Santos e de 

Maria Ines Firmino dos Santos, data de nascimento: 26/05/1975, 

brasileiro(a), natural de Palotina-PR, solteiro(a), encarregado de embarque, 

Telefone 66-96494335. 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. BEM COMO INTIMA-LO, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolha o valor da condenação em custas, conforme sentença, 

sendo: - o valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) de custas processuais; o valor de R$ 376,85(trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos):- INFORMA-SE ainda que o 

pagamento deverá ser através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home) – e o valor de R$ 18,00 (dezoito 

reais) de diligência do senhor Oficial de Justiça, através da emissão das 

guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

w w w . t j m t . j u s . b r ,  S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos ADVERTIDO que uma vez transcorrido o referido prazo, será 

tomada 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 e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ..

Sentença: Vistos etc.Execução de alimentos no valor de R$ 1.182,75, 

objeto da presente ação. Citado o executado, apresentou justificativas nos 

autos, as quais não foram aceitas, sendo decretada sua prisão civil à p. 

99. Após idas e vindas, à p. 126, foi informado o pagamento integral do 

débito alimentar em atraso, a pugnar a consequente extinção do feito.O 

Ministério Público às p. 129 opinou favoravelmente ao pedido.É o singelo 

relatório. Decido.Desse modo, quitada a obrigação, impositiva a extinção 

da execução, pois exaurido o seu mérito, nada mais tendo a adiar o 

encerramento do processo.Isto posto, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a 

execução.Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.No mais, determino que seja recolhido o mandado de prisão civil 

13/2014. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. 

R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 21 de agosto de 2018

Patrícia Novaes Costa Dominguez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99487 Nr: 1814-81.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE FELIZARDO DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na 

disciplina do § 8º do art. 85 do NCPC. Mas, com o deferimento da 

gratuidade da justiça (Fl. 31), tais valores ficam sob condição suspensiva 

de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado 

da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a 

demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC e art. 12 da Lei 

1.060/50. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS Não havendo sucumbência por parte 

do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o 

reexame necessário (artigo 496, I, do NCPC). Nos termos do item 2.2.9.1 

da CNGC/MT, alterada pelo Provimento n.º 42/08, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por registrada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50830 Nr: 1555-33.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIA MORAES DA SILVA, Cpf: 

96078626191, Rg: 1436672-0, Filiação: José Moraes e de Rosalina 

Augusta Barbosa Moraes, data de nascimento: 12/03/1962, brasileiro(a), 

natural de Rio Bonito-PR, viuvo(a), agricultora. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, acerca de 

que o valor depositado nos autos, referente à seu crédito, foi liberado e 

transferido para a conta corrente de seu(a) advogado(a), através do 

ALVARÁ ELETRÔNICO nº 307109-P/2017

Despacho/Decisão: Vistos em correição Tendo em vista que o executado 

impugnou apenas os cálculos apresentados pela exeqüente, 

encaminhem-se os autos ao contador do juízo a fim de elaborar cálculos 

atualizados, manifestando-se as partes, no prazo dez dias, sob pena de 

preclusão/concordância tácita.Transcorrido o prazo, certifique-se, 

voltando-me conclusos.Intime-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, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 17 de agosto de 2018

Patrícia Novaes Costa Dominguez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36234 Nr: 2999-43.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAIR SANTOS DA SILVA, brasileiro(a), 

viuvo(a), lavradora. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, acerca 

de que seu valor depositado nos autos, referente à seu crédito, foi 

liberado e transferido para a conta corrente de seu advogado(a), 

informado nos autos, através do ALVARÁ ELETRÔNICO nº 

311154-7/2017, em 22 de março de 2017.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.DEFIRO o pedido formulado na 

petição de p. 182/183, EXPEÇA-SE alvará para levantamento e/ou 

transferência do valor depositado na conta judicial, em favor da patrona 

da exequente, na conta por ela indicada. Dados bancários declinados à p. 

183.Intime-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, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 17 de agosto de 2018

Patrícia Novaes Costa Dominguez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84347 Nr: 1744-69.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVAC, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HORACTO CARRARA, Cpf: 

00590418114, Rg: 1.453.535-1, Filiação: Pedro Carrara e Lucimar Rosa 

Carrara, data de nascimento: 20/04/1982, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, convivente, motorista. 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. BEM COMO INTIMA-LO, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolha o valor da condenação em custas, conforme sentença, 

sendo: - o valor de R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) de custas processuais; o valor de R$ 376,85(trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos):- INFORMA-SE ainda que o 

pagamento deverá ser através da emissão das guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

Serviços->Guias->Custas e Taxas Finais ou remanescentes (ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home) - comprovando nos autos. 

ADVERTIDO que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada 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 e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ..

Sentença: S E N T E N Ç ATrata-se de Ação de Execução de Alimentos 

ajuizada por José Vitor Aranda Carrara, menor representado pela sua 

genitora Catiane Aranda Carrara em desfavor de Horacto Carrara, pelo 

inadimplemento de alimentos.A parte exequente informou em fls. 55 o 

pagamento do débito alimentar, requerendo a extinção da ação.É o breve 

relatório. Decido.Considerando a informação de que o devedor satisfez a 

obrigação (fls. 50/55), a extinção do processo é medida que se 

impõe.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 794, inciso I, c/c art. 269, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Custas pela parte executada.Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 21 de agosto de 2018

Patrícia Novaes Costa Dominguez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88013 Nr: 1315-68.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT - 22.165 - A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:MT - 17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT impulsiono os presentes autos, informando 

que deixo por ora de expedir o mandado de citação, como requerido pelo 
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autor, às fls. 44, tendo em vista que não foi depositado diligência para tal. 

Certifico, ainda, que o requerido era pessoa bastante conhecida na cidade 

e temos conhecimento que o mesmo faleceu recentemente, por esta 

razão, deixo de expedir Carta de Citação pelo correio e Intimo o Advogado 

do autor, para se manifestar , sendo que os autos encontram-se a 

disposição nesta Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81748 Nr: 2839-71.2012.811.0009

 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: ELIEL SILVEIRA DE FARIAS, ELIZABETH APARECIDA 

MACHADO DE FARIAS, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA, ELIEL 

SILVEIRA DE FARIAS, ELIZABETH APARECIDA MACHADO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, para 

apresentar as derradeiras alegações finais, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103348 Nr: 158-55.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR ARANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 Autos nº. 158-55.2017.811.0009 – Código nº. 103348

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face da sentença de fls. 172/175, alegando 

omissão e contradição vez que tipificou o delito imputado ao réu (art. 129, 

§9º, CP) como art. 219, §9º, CP, bem como se omitiu sua menção na parte 

dispositiva do decisum (fls. 177/179).

Pois bem.

Conheço por tempestivo e no mérito dou-lhe provimento para o fim de 

sanar a omissão e a contradição arguida, vez que existente.

Anoto, primeiramente, que os embargos manejados pelo Parquet não tem o 

condão de mudar o teor da sentença, vez que se trata apenas de erro 

material, o que poderia até mesmo ser corrigido de ofício pelo Juízo, motivo 

pelo qual, entendo, que prescinde de manifestação da parte contrária, sem 

que implique violação ao contraditório.

Posto isso, onde se lê no verso da fl. 173:

“I – Do delito previsto artigo 219, §9º do Código Penal”

Leia-se:

“I – Do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal”

Já na parte dispositiva da sentença, fl. 174, item 1, onde se lê:

“1 – CONDENAR o réu CLAUDEMAR ARANTE DE SOUZA, qualificado nos 

autos, à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela 

prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal”.

Leia-se:

“1 – CONDENAR o réu CLAUDEMAR ARANTE DE SOUZA, qualificado nos 

autos, à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela 

prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 129, §9º. ambos do Código 

Penal”.

No mais, permanecem inalterados os demais comandos exarados na 

sentença.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 1607-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON FERREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:16028/E

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) REDESIGNO 

audiência para o dia 27 de novembro de 2018 às 13h30min. Saem os 

presentes intimados. Requisite-se e Intime-se a testemunha Manoel 

Antonio Sales de Souza. No mais, verifica-se que a testemunha Manoel, 

ora policial civil, devidamente intimado e requisitado as fls. 17 e 19, deixou 

de comparecer de forma, por ora, injustificada. Deste modo, INTIME-o bem 

como a autoridade policial local para que informe em 10 dias o motivo da 

ausência. Eis que embora trata-se de carta precatória, verifica-se que 

fora nomeado advogado dativo para o réu, fl.15v, deste modo, dê ciência 

a Defensoria Pública. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89351 Nr: 2383-53.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, GILSON APARECIDO ROSSETO - OAB:OAB/MT 

12.769

 Autos nº. 2383-53.2014.811.0009 – Código nº. 89351

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. CUMPRA-SE a sentença proferida em fls. 333/347, atentando-se a 

reforma do decisum em sede recursal de fls. 445/466 e verso, eis que não 

foi dado seguimento ao recurso especial bem como ao agravo em recurso 

especial.

Às providências.

Colíder-MT, 21 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 1158-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMASCENO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1158-27.2016.811.0009 – Código nº. 98555

Despacho.

Vistos, etc.

1) Ante o termo de renúncia do réu ao recurso de apelação (fl. 124), 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

2) Quanto ao objeto descrito em fl. 65, DESTRUA-SE.

3) Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112860 Nr: 2189-14.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 Autos nº. 2189-14.2018.811.0009 – Código nº. 112860

Despacho.

Vistos, etc.

1. INTIME-SE a advogada Dra. Márcia Regina Polidório para que apresente 

resposta à acusação no prazo legal.

2. Não sendo a Dra. Márcia Regina Polidório advogada constituída para 

patrocinar a defesa do réu, INTIME-SE o mesmo para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente resposta à acusação por advogado constituído.

 3. Caso o acusado permaneça inerte, ABRE-SE vista à Defensoria 

Pública, conforme artigo 396-A, §2º do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86699 Nr: 191-50.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº. 191-50.2014.811.0009 – Código nº. 86699

Despacho

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 137, eis que consta substabelecimento a 

causídica (fls. 108) sem reservas de poder.

Ademais, não há notícia de revogação da procuração (fl. 30) e/ou 

contestação pelo réu Fábio Dalmolin.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE o réu sobre a liberação do alvará em nome da 

causídica.

3. Expeça-se o necessário, após, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94504 Nr: 2374-57.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO RODRIGUES DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2374-57.2015.811.0009 – Código nº. 94504

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 221-223-v.

Às providências.

 Colíder-MT, 21 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88106 Nr: 1388-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DISARZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1388-40.2014.811.0009 – Código nº. 88106

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 168/170-verso.

Às providências.

Colíder-MT, 21 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 1774-80.2008.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES G. DE 

SOUZA - OAB:10.070, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:7683/MT

 Autos nº. 1774-80.2008.811.0009 – Código nº. 34198

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. CUMPRA-SE a sentença proferida em fls. 255/272, atentando-se a 

reforma do decisum em sede recursal de fls. 364/369-verso, eis que não 

foi dado seguimento ao recurso especial e extraordinário.

Às providências.

Colíder-MT, 21 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103138 Nr: 4244-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 4244-06.2016.811.0009 – Código nº. 103138

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 231/238.

Às providências.

 Colíder-MT, 22 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123910 Nr: 3690-86.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002
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 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista a certidão juntada nos autos, devolva-se a carta 

precatória para a comarca de origem, com as baixas e cautelas de estilo, 

consignando nossas homenagens.

 2) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122157 Nr: 3000-57.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Arbitro 04 URH em favor do defensor dativo nomeado para o ato.

Tal valor se refere à audiência realizada e também às alegações finais, 

sendo que tal valor deverá ser pago pela Defensoria Pública, afinal tal 

instituição possui orçamento próprio, porém não lota um defensor público 

nesta comarca há meses deixando a população hipossuficiente 

desamparada.

2) Terminada a instrução, intimem-se as partes para que apresentem as 

alegações finais.

3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1897 Nr: 994-44.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, José Arnaldo da Silva Barreto - OAB:8684/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B

 Intimar os executados, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do 

CPC, para apresentar eventual impugnação à avaliação no prazo de 10 

dias, conforme determinado às fls. 163/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60714 Nr: 2504-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requereu realização de pesquisa junto ao Sistema INFOJUD 

com a finalidade de localizar o atual endereço do requerido.

Ocorre que tal pleito somente deve ser deferido em caráter excepcional, 

ou seja, quando houver esgotado todos os meios para a localização e que 

o autor demonstre tê-lo feito.

Neste diapasão colho o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, que se pronunciou em pedido semelhante, senão vejamos:

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Destarte, competindo à parte a tentativa de localização, seja do requerido, 

ou de seus bens, o indeferimento ao pleito é medida que se impõe, 

porquanto não há qualquer comprovação de que tenha se diligenciado 

neste sentido.

Isto posto, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, devendo a 

mesma ser intimada para indicar bens passíveis à penhora.

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada à suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36851 Nr: 1550-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VILAR DE CAMPOS, RENATA DE 

CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 Intimar o Dr. Fabiano Rezende, OAB 11847-B, para as devidas 

providências, tendo em vista que a parte ré Renata de Campos Oliveira 

informou que deseja recorrer da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32989 Nr: 1175-59.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/O, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834/MT

 Vistos. (...) Decido. A infração penal, cujo autor do fato teria cometido, 

possui máxima de três anos, sendo que conforme determina o artigo 109, 

inciso IV do Código Penal o prazo prescricional é de 08 (oito) anos. Art. 

109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - 

em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a 

quatro; Verifica-se nos autos que o recebimento da denúncia teria 

ocorrido em 26/05/2010 e até a presente data não se verificou nenhuma 

outra causa interruptiva da prescrição. Desta feita, claramente se observa 

que está prescrito o direito estatal de punir o autor do fato pelo suposto 

crime praticado. Sobre a matéria Cezar Roberto Bitencourt, em seu 

Tratado de Direito Penal, parte geral, Editora Saraiva, 8º Edição, pág. 714, 

assim leciona: “Denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe 

pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor 

do lapso prescricional. O prazo da prescrição abstrata regula-se pela 

pena cominada ao delito, isto é, pelo máximo da pena privativa de liberdade 

abstratamente prevista para o crime, segundo a tabela do art. 109 do CP”. 

Os Tribunais também manifestam no mesmo sentido: “Defere-se, de ofício, 

quando os elementos do processo permitem afirmar, sem sombra de 

dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição” (STF - HC - Rel. 

Cordeiro Guerra - DJU 29.5.78, p. 3.728). Isso posto, julgo extinta a 

punibilidade do autor do fato Sebastião Braga, qualificado nos autos, ante 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva Estatal, o que faço com 

fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso IV, ambos do Código 

Penal. Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a 

escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório 

distribuidor, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125630 Nr: 4400-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL formulado pelo SINDICATO RURAL 

DE CAMPOS DE JÚLIO/MT, através do Sr. GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, 

para fins de realização do evento festivo denominado 8ª EXPOJÚLIO, a ser 

realizado no período de 23 a 25 de agosto de 2018 no Parque de 

Exposição Municipal Olívio Reck.Com a inicial vieram os 

documentos.Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou 

favoravelmente à concessão da autorização.Decido.De início consigno 

que este alvará restringe-se tão somente quanto a regulamentação da 

permanência de adolescentes no dia do evento, conforme artigo 74 e 

seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, ficando os 

organizadores responsáveis pela autorização dos demais órgãos 

competentes.Portanto, com relação à segurança estrutural do local da 

festa, fica consignado que tal autorização compete ao Corpo de 

Bombeiros ou na falta deste a Polícia Militar, que deverão vistoriar o local e 

avaliar a segurança necessária para realização do evento.Posto isso, e 

obedecidos os critérios estabelecidos pela Portaria 01/2017 deste Juízo de 

Comodoro/MT, defere-se o pedido de alvará, ficando impostas as 

seguintes condições de observância obrigatória:1 – O acesso e 

permanência de crianças e adolescentes, desacompanhadas dos pais ou 

responsáveis, somente serão permitidos com prévia autorização devendo 

constar expressamente a data do evento, nome do evento e o 

estabelecimento para o qual é direcionada a autorização;2 – As crianças e 

os adolescentes devem estar acompanhados pelos seus responsáveis 

legais ou por terceira pessoa que porte autorização escrita e assinada 

pelo responsável legal da criança ou do adolescente;3 – Os 

organizadores do evento tomarão todas as cautelas necessárias e 

preventivas para evitar acidentes com jovens;4 – Deverá ser notificado 

via autofalante, de 2 (duas) em 2 (duas) horas, a proibição de venda ou 

fornecimento de bebida alcoólica e cigarros para menores de 18 (dezoito) 

anos de idade, sob pena de cometimento de crime;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11109 Nr: 1976-19.2003.811.0046

 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): LUIZ HILTON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARIO GUEDES JUNIOR - OAB:190-A

 Dispositivo. ISTO POSTO, julgo procedente a denúncia, para o fim de 

condenar o acusado LUIZ HILTON DE LIMA já qualificado nos autos, nas 

penas do art. 12 caput c.c artigo 14, ambos da Lei 6.368/1979. Pena 

definitiva. Desta feita, considerando o concurso material condeno o réu 

LUIZ HILTON DE LIMA à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao 

pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor de 1/3 (um terço) do salário 

mínimo vigente na época dos fatos. Do Regime inicial de cumprimento de 

pena Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, o regime inicial 

para o cumprimento de pena será o semiaberto. Da Revogação da Prisão 

Preventiva. Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu 

permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do 

Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de 

concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado LUIZ HILTON 

DE LIMA, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições: a) 

Para mudar de domicílio devera solicitar autorização prévia ao juízo; b) não 

se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) 

dias, sem autorização judicial; c) deve se abster do cometimento de outras 

infrações penais. Fica advertido o requerente, de que o não cumprimento 

das mesmas, importará na revogação do benefício concedido. Expeça-se 

o alvará de soltura, salvo se por outro motivo o mesmo estiver preso. 

Após o trânsito em julgado desta, autos conclusos para analise de 

eventual prescrição. Ciência ao membro do Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19217 Nr: 375-70.2006.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada para expor dados bancários a fim de que fosse 

expedido alvará judicial para liberação de valores, quedando-se inerte.

Ante o exposto, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61061 Nr: 2864-70.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:, 

ELIAS MALEK HANNA - OAB:356-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329-O

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a parte autora foi 

devidamente intimada para prosseguir o feito, por meio de seu advogado 

constituído, e posteriormente foi expedida carta para intimação pessoal, a 

qual restou infrutífera em razão do desconhecimento do endereço.

Tendo em vista que é dever da parte manter seu endereço atualizado, 

determino o arquivamento do presente feito.

Preclusa esta decisão, autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116072 Nr: 361-66.2018.811.0046

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, AFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 DELIBERAÇÕES

Determino a realização de outro estudo psicológico com as infantes.

Juntado o estudo, intimem-se as partes e o MPE para se manifestarem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 72645 Nr: 175-48.2015.811.0046

 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: LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Homologo por sentença o acordo lavrado entre as partes.

 2) Arbitro 01 URH em favor do defensor dativo (requerente), sendo que 

tais honorários deverão ser custeados pela Defensoria Pública, afinal tal 

órgão possuiu orçamento próprio e tem condições e pagar os honorários 

devidos ao douto advogado nomeado para o ato.

 Consigno que é um absurdo a comarca se encontrar sem defensor 

público há quase 01 ano.

 3) Saem os presentes intimados.
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4) Transitado em julgado, autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115553 Nr: 104-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAEL LINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 DELIBERAÇÕES

1) Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida para oitiva da vítima.

2) Retornando a carta precatória, autos ao MPE para que apresente as 

alegações finais e após intime-se o advogado do réu para que apresente 

as alegações finais.

3) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25345 Nr: 2758-84.2007.811.0046

 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: CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A, PARECIS ENERGIA 

S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, RONDON ENERGIA S/A, TELEGRÁFICA 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ANTONIO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15629, 

VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA 

- OAB:21807/O, ELIANE CAMARGO - OAB:80427, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 Vistos.

Certifique-se a secretaria se as partes foram devidamente intimadas para 

apresentar de alegações finais e, em caso positivo, eventual preclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22186 Nr: 3215-53.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CORDEIRO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido por meio de remessa dos autos para se manifestar 

quanto aos cálculos apresentados às folhas 111/116.

Após, autos conclusos para eventual homologação dos cálculos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27975 Nr: 2100-26.2008.811.0046

 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: MARIA MÁRCIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, 

RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de fazer.

À exequente foi conferido o benefício previdenciário de pensão por morte, 

ao passo que o INSS se quedou inerte quanto ao cumprimento da 

determinação de efetuar o pagamento.

Nos termos do art. 536 do CPC, determino ao INSS a efetuar a implantação 

do benefício no prazo legal, sob pena de aplicação de multa diária, a qual 

fixo em R$ 100,00 (cem reais).

Oficie-se o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento à Demandas Judicial para cumprimento da presente decisão.

Determino que o requerido comprove, ao término do prazo fixado, o efetivo 

cumprimento da decisão liminar, sob pena de incorrer na multa fixada no 

parágrafo anterior.

Após, intime-se a exequente para apresentar cálculo discriminado do valor 

exequendo, prosseguindo-se o feito pela execução de quantia certa.

Por fim, intime-se a autarquia na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39165 Nr: 180-75.2012.811.0046

 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: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME REZENDE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5423-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o endereço para qual foram enviadas as cartas de 

intimações estão desatualizados, conforme o endereço indicado na 

procuração de fls. 78, determino nova intimação da parte requerida para 

apresentar dados bancários a fim de que se proceda a liberação dos 

valores depositados nos autos.

Acaso restar infrutífera, tendo em vista o transido em julgado da sentença, 

autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 2489-06.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI TEREZINHA MACARINI FRITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se alvará judicial para liberação dos valores existentes nos autos 

em favor do Requerido, intimando-se a parte para apresentar os dados 

bancários para a transferência.

Proceda-se o cadastro do advogado para intimação conforme requerido 

às folhas 252-verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 615-20.2010.811.0046

 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: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que tempestivo o pedido de fls. 331, defiro a dilação de 

prazo requerida.

Decorrido o prazo, nos termos do art. 477, §1º do CPC, intime-se o perito 

para se manifestar quanto da impugnação apresentada aos autos, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 140-64.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que foi procedida a remoção e depósito, intime-se a parte 

credora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito no 

prazo legal, sob pena de arquivamento da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15118 Nr: 350-91.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR RODRIGUES DA LUZ, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, ERICA RODRIGUES DOS SANTOS, JANAINA RODRIGUES DOS 

SANTOS, NILVACY MARIA LUZ SANTOS, ROSANGELA LUZ, ADRIANA 

RODRIGUES DA SILVA, NILVA MARIA LUZ, EUCLIDES RODRIGUES LUZ, 

EDMILSON PESSOA LUZ, LUZIMAR RODRIGUES LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 3º de que trata a Lei 13.463/17, defiro o pedido retro.

Expeça-se nova ordem de requisição de pequeno valor para levantamento 

dos valores devidos à exequente para a conta informada às folhas 214.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33149 Nr: 1335-84.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARILENE FRANCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos.

Tendo em vista que foi determinada a compensação dos honorários em 

favor da embargante fixados neste feito com o valor da condenação no 

processo principal, certifique-se a secretaria a existência de honorários 

do advogado da parte embargada nestes autos.

Em sendo positivo, defiro o pedido retro e determino a expedição de nova 

ordem de requisição de pequeno valor em favor da causídica da 

embargada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 17116 Nr: 2086-47.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARILENE FRANCO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 3º de que trata a Lei 13.463/17, defiro o pedido retro.

Expeça-se nova ordem de requisição de pequeno valor para levantamento 

dos valores devidos à causídica da parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22075 Nr: 3047-51.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ROLIM DE MOURA, REJANI DREYER DE 

MOURA, ROUSTY ROLIM DE MOURA, REIDY ROLIM DE MOURA, 

FERNANDO CORREA RODRIGUES, RICKY ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC, RICARDO ROLIM DE MOURA - OAB:10202/SC

 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.: 18346 Nr: 2991-52.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DE SOUZA & CELSO LTDA., CARLOS 

ALBERTO CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124/ O, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para manifestar no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 3639-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 (...) DELIBERAÇÕES Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: 

Homologo as propostas aceitas nos seguintes processos: 76878, 114999, 

123475, 123624 e 116451. Aguardem-se os autos em cartório até que 

seja comprovado que as condições foram completamente cumpridas. 

Altero a condição judicial do processo 114999 para que ocorra a perda da 

fiança já paga e o autor do fato pague também o valor de 01 salário mínimo 

ao invés do valor proposto. Em relação às pessoas intimadas que não 

compareceram na presente solenidade, determino a remessa dos feitos ao 

MPE para que se manifeste solicitando o que entender pertinente. Arbitro 

01 URH em favor da Defensora Dativa, sendo que tal valor deverá ser 

pago pela Defensoria Pública, afinal tal instituição possui orçamento 

próprio porém não lota um defensor público nesta comarca há meses 

deixando a população hipossuficiente desamparada. P. I.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 615-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO DO BRASIL S/A propôs a presente ação em face de ELIO ADANIR 

GIONGO

Devidamente intimada à parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidão de Ref. 39.

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116166 Nr: 395-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DUARTE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LÍRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROXANE FERRETO LORENZON - 

OAB:4311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILBYA VILAS BOAS 

GONÇALVES - OAB:17932

 CONSIDERANDO que não cabe o ajuizamento de embargos em 

cumprimento de sentença, bem como se coubesse já estaria a muito 

precluso tal direito JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno parte 

autora ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.REVOGO a justiça 

gratuita deferida Às fls. 86, pois da analise do cumprimento de sentença 

se verifica que o embargante não é hipossuficiente na forma da lei, tendo 

em vista que é proprietário de imóvel rural no valor de aproximadamente 

um milhão de reais.Ciência ao Ministério Público.Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100000 Nr: 852-10.2017.811.0046

 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: IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

pretendido.Custas processuais e honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa por conta da parte autora. Ressalto que tal condenação 

fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92137 Nr: 3026-26.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, AMIR AGOSTINHO SIGNOR, ISABEL 

RITA SIGNOR, DEBORA REGINA SIGNOR, MARINA PAULA SIGNOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução em que a parte exequente afirma que o executado 

quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101340 Nr: 1566-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE VERDURAS KANICO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal JOSAFÁ JACOB (XII de 

outubro), Secretaria de Fazenda de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, KELLY MEZZOMO C COSTA - OAB:OAB/RO nº 3551, 

MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - OAB:5836, MARIANNE A E 

VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - OAB:3046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA em 

definitivo para reconhecer ilegalidade da apreensão de mercadoria além 

do tempo necessário para materializar a infração fiscal, confirmando a 

liminar anteriormente deferida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 25 da lei 12.016/09.Sem custas.Não interposto recurso 

voluntário no prazo legal, remetam-se os autos para apreciação de 

recurso obrigatório pelo Tribunal de Justiça, no termos do artigo 14, § 1º, 

da Lei 12.016/09.Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 502-22.2017.811.0046

 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: ANDERSON ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a 

obtenção dos benefícios pretendidos.Custas processuais e honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte autora. 

Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da justiça 

gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25646 Nr: 3089-66.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGR(M), MDLLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILBYA VILAS BOAS 

GONÇALVES - OAB:17932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ROQUE LORENZON - 

OAB:RO 808, ANTÔNIO FRANCO DA ROCHA - OAB:1100, ROXANE 

FERRETO LORENZON - OAB:4311

 Vistos.

Considerando que o executado e sua cônjuge foram intimados acerca da 

penhora e avaliação do imóvel, EXPEÇA-SE carta precatória com a 

finalidade de levar o bem a hasta pública.

Determino que na precatória seja juntado o cálculo atualizado do débito, 

conforme informado pela patrona da parte autora.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 1225-07.2018.811.0046

 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: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ONDACIR ANTONIO BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14435-A/MT

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103538 Nr: 2459-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 7483-67.2017.811.0046

 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: REINALDO STEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

Reinaldo Steiner2.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data 

do início do benefício: 14/12/20174.Renda mensal inicial: 100% do 

benefício.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Destacando que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento do 

auxílio-doença, caso ainda não o tenha feito, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 

150,00 em caso de descumprimento. Veja-se que a parte autora não 

possui capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-79.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DONIZETI SANCHEZ (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APPARECIDO SANCHEZ (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000219-79.2017.8.11.0046. 

DEPRECANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DEPRECADO: JOSE 

APPARECIDO SANCHEZ Cumpra-se conforme deprecado. Comodoro, 21 

de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 247-06.2013.811.0046

 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: ECF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, ROSIANE SILVA BINA - OAB:4966/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:MT/9372

 Tendo em vista a juntada do Estudo Social impulsiono o feito para intimar 

as partes a manifestarem, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110575 Nr: 5523-76.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 VISTOS ETC.,

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 

designo para o dia 04 de dezembro de 2017 às 14h30min.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse 

por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência.

 Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala de 

conciliação deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

 Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 
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cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

 Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38119 Nr: 2817-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, EGIDIO ALVES RIGO - OAB:23464/O

 Tendo em vista o recurso de apelação, impulsiono o feito para intimar o 

apelado para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18575 Nr: 3169-98.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CORREA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIANA LEITE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:2887/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

GIOVANI NICHELE, para devolução dos autos nº 3169-98.2005.811.0046, 

Protocolo 18575, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116362 Nr: 465-58.2018.811.0046

 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 INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação das partes para 

que, em 05 (cinco) dias, [art. 218,§1º, CPC] especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual procedo a intimação das partes para que, caso queiram, 

apresentem perante este juízo delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC.

Esp. Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 1796-80.2015.811.0046

 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: GILBERTO ANTONIO RASCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de ref. 70, procedo a intimação da parte requerente 

para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pela parte requerida, no prazo legal.

Esp. Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97672 Nr: 5554-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): ERISVALDO LIMA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a publicação do despacho de ref. 49, 

impulsiono o presente feito para reenviá-lo: " Indefiro o petitório retro, 

posto que é dever da parte autora/exequente instrumentalizar o processo, 

não se justificando que o autor transfira intgralmente ao Judiciário o ônus 

de localizar o réu. Não restou demonstrado que tenha a parte 

autora/exequente realizado diligências que tenham restado infrutíferas 

quanto a tal requerimento. Ora, é ônus da parte diligenciar no sentido de 

instruir o processo com a documentação necessária à prova de suas 

arguições, só incumbindo diligências por parte deste juízo quando a parte 

corroborar que não a alcançou por seus próprios esforços, que no caso 

não ocorreu, sendo medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo 

princípio da imparcialidade. Deste modo, intimem-se a parte 

autora/exequente para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente nos 

autos endereço atualizado da parte requerida ou comprove nos autos que 

diligenciou de forma administrativa no intuito de localizá-los. Intimem-se. 

Cumpra-se. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2539-32.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDORI REBISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor referente a diligencia a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça, a saber: Um mandado de Penhora e Avaliação. 

Segue em anexo a está intimação, tabela própria dos valores diligenciais.

 Bianca Warmling Amaro

Mat.: 36780

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115867 Nr: 281-05.2018.811.0046

 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: TIHOLOSESE KAWEKWARESE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Tendo em vista que não houve a publicação do despacho de ref. 35 

impulsiono o feito para reenviá-lo para publicação:"Intimem-se as partes 

por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, para que, em 05 

(cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será contado em dobro no 

caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que pretendem produzir, 
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justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas. 

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114956 Nr: 7368-46.2017.811.0046

 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 NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1. JUCINEI PENSO (Virtual Shop Importados), 

empresário individual, 2. JUCINEI PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo sem manifestação e a certidão de ref. 

24, impulsiono o feito para intimar a parte autora a se manifestar, no prazo 

legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16846 Nr: 1844-88.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO APARECIDO MIRANDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDINORTE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA., IRENE SOUZA VIANA, ANTONIO DONIZETE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANI CAROLINE NUNES DUTRA - 

OAB:21807-o, ELIANE CAMARGO - OAB:23187-B, PEDRO GARCIA 

TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a carta precatoria extraida deste feito destinada a comarca 

de Alto Araguaia MT foi distribuida nesta data, no PJE perante a 2ª vara 

sob nr 1000322-33.3018.8.11.0020.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50756 Nr: 2610-11.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONARTE ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

806,41, a que foi condenado nos termos da r. decisão de folhas 216. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 453,00 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 353,41, para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no 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 da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38435 Nr: 29-63.1988.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMACIO LUIS MONTREZORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO FERNANDO MONTRESOURO, 

LABORATÓRIO DIESEL JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/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 o 

advogado: Martiniano Pereira Matos Filho, acerca do desarquivamento do 

presente Processo, conforme solicitado na Petição retro, estando os autos 

à disposição pelo prazo de 20 (vinte) dias, oportunidade em que serão 

novamente remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 529-31.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA KI-BELO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64276 Nr: 913-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos....Diante do teor da petição de Ref: 136 e a dissonância dos 

valores apresentados pelas partes, remetam-se os autos à contadora 

deste juízo para retificar o cálculo, devendo, para todos os efeitos, 

observar os parâmetros fixados na sentença (Ref: 120):- A data do início 

do benefício (DIB), correspondendo à data do indeferimento administrativo 

(08/03/2013);- Data final do cálculo em 28/08/2017, dia imediatamente 

anterior à DIP (Data de Início do Pagamento);- Atualização até a data do 

início do pagamento, ou seja, até 29/08/2017;- Juros que se iniciarão na 

citação (05/2015 – juntada da Carta Precatória aos autos), nos exatos 

parâmetros fixados na sentença, bem como, Lei n.º 11.960/2009 e o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 134;- Juros de mora em 12% 

a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e correspondente à poupança (dia 

1º em diante).Após, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. Jaciara/MT, 07 de junho de 

2018.Laura Dorilêo Cândido.Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 69981 Nr: 11885-76.2015.811.0010

 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
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 PARTE AUTORA: AGDSDS, Juceli Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito voluntário da condenação (Ref. 73), e a 

concordância por parte da autora, determino a liberação dos valores em 

favor da requerente, devendo ser transferido para a conta bancária 

informada na Ref. 76.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59487 Nr: 3076-34.2014.811.0010

 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: MAXUEL ANTONIO DIAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PARANÁ, RADCLIN EMPRESA DO 

GRUPO BERTINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ahyrton Lourenço Neto - 

OAB:43.087 - PR, Daniel Antônio Costa Santos - OAB:49.261 - PR, 

Mauro Cezar Abati - OAB:13.307 - PR, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - OAB:35097

 Vistos e etc.

Tendo em vista a escusa do perito anteriormente nomeado, NOMEIO 

MARCUS JOSÉ PIERONI, médico ortopedista e traumatologista, com 

endereço profissional na Rua Acyr Resende Souza e Silva, nº. 2094, Vila 

Birigui, CEP 78705-025, Rondonópolis/MT, fones (66) 3426-6773, (66) 

3426-7884 e (66) 98111-1932, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (Art. 466, do NCPC).

Esclareça-se ao Sr. Perito que os honorários periciais serão rateados 

entre as partes que requereram a produção da prova, mas por ser a parte 

autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua quota parte será 

paga pelo Estado de Mato Grosso, mediante a expedição de certidão de 

honorários.

No mais, as comunicações e determinações constantes da decisão 

lançada na Ref: 84, no despacho de Ref: 99 e no de Ref: 105 hão ser 

observadas.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86633 Nr: 5461-81.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA FERNANDES CAVALCANTE, MARIA SOUZA 

DA CRUZ, JOAQUIM NASCIMENTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ SOUZA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Caroline Roesler - 

OAB:23.935 - O, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane Caroline Roesler - 

OAB:23.935 - O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 Vistos etc.

Acerca da manifestação da inventariante de Ref. 46, bem como dos 

documentos que a acompanham, digam os ascendentes do de cujus, no 

prazo de 15 dias.

Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 38.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91197 Nr: 1970-32.2017.811.0010

 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: HARDI DOCKHORN, ZENI ELENA HOENNICK DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:221.924 - SP, Michelle de Castro Cintra - OAB:48.624 - GO, 

RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA 

- OAB:OAB-GO 33.551

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido formulado pelo autor na Ref. 63, no que consiste a 

remessa dos autos à contadoria do juízo, tendo em vista que, a meu ver, 

tratando-se de ação revisional de cláusulas contratuais o cálculo a ser 

elaborado envolve certa complexidade.

Assim, mantenho a nomeação do expert para realização dos cálculos.

No que consiste ao pedido de justiça gratuita, este já foi indeferido 

anteriormente.

Assim, não havendo qualquer comprovação acerca da alteração da 

capacidade financeira da parte autora, deve ser mantida a decisão que 

indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Por fim, intime-se o perito nomeado para que se manifeste acerca da 

impugnação aos honorários periciais, bem como informar se o valor 

proposto engloba a resposta aos quesitos complementares, tudo no prazo 

de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92530 Nr: 2634-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANDERLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos cálculo atualizado do débito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para análise 

do pedido de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66672 Nr: 1708-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Batista Ferreira, Mária de Fátima da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO, ANA PEREIRA DOS 

SANTOS, VALDETE VIEIRA DA SILVA, JOANA DE OLIVEIRA, GILBERTO 

LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO PEREIRA NETO, Cpf: 

84174420815, Rg: 3915014, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) acima qualificadas 

para comparecer(em) à audiência designada DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que se realizará no dia 

03/10/2018, às 13:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, ajuizada por EDSON BATISTA FERREIRA e MARIA DE 

FÁTIMA DA SILVA, em face de ANTONIO PEREIRA NETO, todos 

devidamente qualificados nos autos.Recebida à inicial à ref. 04.Os 

confinantes foram citados pessoalmente (Ref. 18), e permaneceram 

silentes.O requerido e eventuais interessados foram citados por edital 

(Ref. 83).As Fazendas Nacional, Estadual e Municipal manifestaram, 

respectivamente, às Ref. 28; 38/39; e 22, onde demonstraram 

desinteresse no feito.A DPE, nomeada curadora especial (Ref. 73), 

apresentou contestação por negativa geral, onde inicialmente requereu a 

concessão da assistência judiciária gratuita, bem como, arguiu 

preliminarmente a nulidade da citação por edital e, no mérito, requereu a 

improcedência do pedido (Ref. 87).Remetido o feito ao MPE, este 

manifestou pela rejeição da nulidade da citação, bem como pela 

designação de audiência de instrução e julgamento (Ref. 91).Vieram os 

autos conclusos.É o relatório do necessário.Decido.Nos termos do art. 

357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o 

feito.Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte requerida, nos termos do Art. 98 do CPC.De outra banda, arguida 

preliminar, passo à análise desta.No que tange a alegada nulidade da 

citação por edital, verifico que não há fundamentos para se acolher tal 

alegação, tendo em vista as inúmeras tentativas de citação pessoal da 

requerida, entretanto, todas infrutíferas. Ademais, não restou 

demonstrado qualquer prejuízo efetivo no presente feito.Dessa forma, 

rejeito a preliminar arguida.De outra banda, decreto a revelia dos 

confinantes citados pessoalmente.Pois bem. Verifico, nada obstante, que 

as partes são legítimas, capazes e estão bem representadas.Ainda, 

presentes os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando 

como pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da usucapião 

extraordinária: lapso temporal, inexistência de oposição e animus 

domini.DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 13h30min.Intimem-se a parte autora, pessoalmente, 

para comparecer à audiência, sob pena de confissão.O comparecimento 

das testemunhas à audiência deverá ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.Por fim, traga a autora, no mesmo 

prazo, matrícula atualizada do imóvel.Ciência ao MPE e à DPE.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara-MT, 21 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza 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, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 23 de agosto de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 930-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 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.: 88774 Nr: 761-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Caiçara LTDA/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

atualizando o débito e eventuais multas, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109755 Nr: 1061-53.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINALVA DE MOURA SCHUENK ABRAÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 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.: 110867 Nr: 1585-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO SILVA ME, LUIZ ANTONIO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 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.: 108603 Nr: 2875-20.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE NUNES DE APRINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B
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 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.: 60679 Nr: 3587-32.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES VIDOR MACHADO, DAGMAR AGUIAR DE 

FRANÇA, GEDILCE DA CRUZ MACIEL, PAULINO SANCHES, CREUZA 

RODRIGUES PAULINO, LUZIA LOCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de remessa dos autos ao contador judicial (Ref. 68), 

tendo em vista a necessidade de liquidação do julgado, sendo atribuição 

da parte autora instruir o procedimento com os documentos 

indispensáveis à propositura do pedido de liquidação de sentença, 

especialmente a memória de cálculo.

Intime-se a parte autora acerca da presente decisão, e requeira o que 

entender pertinente, no prazo de 15 dias.

Caso nada seja requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16391 Nr: 912-14.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, JOÃO 

MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES 

PEREIRA, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226/A -MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:3284-B, JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT, KELTON ALFREDO 

VOLPE - OAB:19741/O, NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, providenciando sua 

distribuição, preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, 

etc..., comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20528 Nr: 2125-21.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/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 interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, providenciando sua 

distribuição, preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, 

etc..., comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93784 Nr: 3220-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETES CATARINA DE SÁ, ANTONIO LISBOA DE SÁ, 

MESSIAS DE SÁ, MANOEL CATARINO DE SÁ SOBRINHO, JUCILENE 

CANDIDO DE OLIVEIRA LISBOA DE SÁ, MIRTES VENÂNCIO GOMES DE 

SÁ, VERA LÚCIA BARBOSA DA SILVA, MARIELLE DE SÁ, ANDERSON 

RODRIGO DE SÁ, TEREZINHA LOURDES MACARIN DE SÁ, OSCAR 

ROMERO FERNANDES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DO CARMO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a demonstração de interesse por parte da inventariante em 

efetuar o pagamento parcelado das custas e taxas processuais (Ref. 60), 

defiro o pedido de liberação do depósito judicial de Ref. 54 em favor da 

requerente, visando o pagamento da primeira parcela, devendo a autora 

comprovar o pagamento das demais nos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

vencimento de cada parcela.

Importante consignar que, conforme dispõe o Art. 290, do CPC, será 

cancelada a distribuição do feito se a parte não honrar com o pagamento 

assumido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111879 Nr: 2068-80.2018.811.0010

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI, VANDERLEI FIAMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JELSEI TEREZINHA 

LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

– SICREDI VALE DO CERRADO, em face de PEDRO DA SILVA E 

TEREZINHA LANGNER SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo visando a venda do 

imóvel que gerou a lide, pugnando por sua homologação.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do CPC, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo dos requeridos.

Em caso de descumprimento do acordo pelos requeridos, o autor deverá 

requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, com as devidas baixas e anotações.

Tendo em vista que os requeridos se comprometeram adquirir o imóvel, 
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revogo a liminar deferida em ref. 10.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquive-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111442 Nr: 1875-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em face de MARIA ROSA 

DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo à ref. 18.

O acordo foi homologado, oportunidade em que constatou-se o decurso 

do prazo para o seu cumprimento, conforme decisão de ref. 20.

À ref. 24, o exequente informa que o executado cumpriu integralmente o 

pactuado, pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, face o pagamento do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se.

 Às providências.

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78684 Nr: 1710-86.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 

CONSTRUTORA TURATTI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Carneiro - 

OAB:19.366 - MT

 Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça gratuita à parte 

requerida.Determino a intimação do requerido para que efetue o depósito 

dos valores referentes aos honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob 

pena de perda da prova.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80405 Nr: 2378-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ELEONORA CATHARINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Cuiabá - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86691 Nr: 5485-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BERTOLIN, ODETE NELCI BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Matupá- MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000521-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

MARIA AILI FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE NUNES FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé que efetuei diligencias e 

não logrei exito em proceder a Citação da executada; Liliane Nunes 

Ferreira em razão de não encontra-la fui informado pela sua filha: Poliana 

A. da Costa que a mesma se encontra em viagem sem previsão de 

retorno. JACIARA/MT, 13 de julho de 2018. ABILIO AMERICO Oficial de 

Justiça SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE JACIARA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 650-78.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 650-78.2016.811.0010

Código n.º 75557

Requerente: José Ribeiro dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.
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Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no dia 25 de outubro de 2018, às 15h00min.

Fixo como ponto controvertido qualidade de segurado especial do de cujus 

e da parte autora.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas apresentado na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71518 Nr: 12381-08.2015.811.0010

 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: TEREZA CRISTINA DE ARAÚJO TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, faço proceder a intimação das parte se 

manifestarem acerca da decisão do TJ. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101469 Nr: 6819-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIANE APARECIDA FELIX DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 " VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Indenizatória proposta por Catiane 

Aparecida Felix dos Santos, em face de Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, 

ambas qualificadas nos autos. As partes noticiaram que compuseram 

comum acordo, pugnando por sua homologação e a extinção do feito, bem 

como, renunciaram os prazos recursais (ref. 43 A ré juntou comprovante 

de pagamento do acordo (ref. 45).É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que as partes demandantes em comum desejo entabularam 

acordo buscando por fim à demanda, conforme ref. 43, requerendo a 

homologação judicial. O acordo está devidamente assinado pelos 

advogados e representantes das partes, não havendo irregularidade a 

não autorizar o pedido de homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes à ref. 51 para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea b do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios. Habilitem-se os advogados da requerida na forma postulada 

à ref. 40. Diante da renúncia expressa dos prazos recursais, arquive-se 

com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 23 de julho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

Silva- Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63835 Nr: 7095-7.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11858-A, SAMÁ FERRAZ PEREIRA - OAB:18621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, SILVANA PACHECO LEAL - OAB:3714

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao executado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia devida, conforme determinação 

de ref. 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70478 Nr: 12022-58.2015.811.0010

 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: VINICIUS LOPES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos advogados das partes, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos 

autos da 2ª Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14435 Nr: 1180-05.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATG, DRGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856/MT, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO REZENDE FERNANDES 

- OAB:MT 3.610, LUIZ FOLETO - OAB:5.282-B

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26619 Nr: 43-12.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LTDA JACIARA EMP. IMOB. LTDA, 

DEMÓSTENES BARBOSA DE OLIVEIRA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Executado Real LTDA Jaciara Emp. Imob. Ltda foi 

citado por edital (fls. 21/24) contudo não foi nomeado curador especial. 

Certifico ainda que, os executados Demóstenes Barbosa de Oliveira e 

Sonia Maria de Oliveira não foram citados, conforme devolução das 

correspondências de fls. 69. Certifico por fim que, diante dessas 

informações não é possível proceder a intimação dos executados, 

conforme determinação de fls. 124, assim, faço expedir intimação do 

exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

dessas informações e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95952 Nr: 4186-63.2017.811.0010

 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: ANTONIO ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4186-63.2017.811.0010
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Código n.º 95952

Requerente: Antônio Roberto Gonçalves

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no dia 25 de outubro de 2018, às 14h00min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas da parte autora já foi apresentado na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 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.: 97054 Nr: 4685-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA

 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:

 Processo nº. 4685-47.2017.811.0010

Código n.º 97054

Requerente: Maria da Glória Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355 do 

Código de Processo Civil, e sendo assim, passo a sanear o presente feito 

e à análise das provas a serem produzidas.

 Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no dia 25 de outubro de 2018, às 14h30min.

Fixo como ponto controvertido a comprovação de segurado e a carência 

no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do CPC.

Rol de testemunhas apresentado na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 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.: 51871 Nr: 433-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 433-40.2013.811.0010

Código 51871

Requerente: Maria Aparecida de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Maria Aparecida de Oliveira ajuizou “Ação Previdenciária”, em face o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, em síntese, a 

condenação do requerido ao pagamento do benefício previdenciário de 

prestação continuada – BPC.

Intimada via advogado para indicar seu endereço atualizado, a autora 

quedou-se inerte, consoante certidão de fl. 101.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o patrono da postulante informou o novo endereço da 

autora como sendo na ZONA RURAL do município de Nossa Senhora do 

Livramento-MT, estando este em nome de terceiros.

Intimada por meio de seu advogado para atualizar e comprovar seu novo 

endereço, a parte autora manteve-se inerte, demonstrando assim total 

desinteresse na demanda, devendo, pois, ser extinta sem resolução de 

mérito.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 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.: 97870 Nr: 5095-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scard Administradora de CArtões de Crédito 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CAMPELLO TORRES 

NETO - OAB:122539 RJ

 Certifico e dou fé que, a manifestação do executado foi protocolada no 

prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8840 Nr: 1054-57.2001.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROPAL- PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152

 Processo nº 2003/633

Código n.º 8840

Requerente: Município de Jaciara/MT

Requerida: Propal – Projetos e Pavimentação Ltda

VISTOS ETC,

Município de Jaciara/MT ajuizou Ação Cautelar Inominada em face da 

Propal – Projetos e Pavimentação Ltda, almejando a concessão da liminar 

para sustação do protesto de título levado a efeito pela ré no valor de 

20.312,08 (vinte mil trezentos e doze reais e oito centavos).

Liminar deferida à fl. 37.

A demanda principal foi distribuída, autos n° 1314-37.2001.811.0010, 

Código 9152.

Citada, a requerida ofereceu resposta defendo a regularidade do protesto 

(fls. 64/80).

Réplica de fls. 220/226.

Memorais finais de fls. 242/249 e 257/264, autor e ré sucessivamente.

É o necessário.

Decido.

A demanda deve ser extinta sem resolução de mérito.

Isso porque os pedidos nos autos principais que deram origem ao protesto 

do título por parte da requerida foram julgados improcedentes, bem como, 

de outro lado, julgada procedente a pretensão almejada na reconvenção 

proposta pela contratada, verbis:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por outro lado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões 

da reconvinte para CONDENAR o reconvindo ao pagamento à reconvinte 

do saldo remanescente do contrato nº 004/2000, no valor de R$ 20.312,08 

(vinte mil, trezentos e doze reais e oito centavos), que deveram ser 

atualizados pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e juros de mora 

a partir da intimação do autor/reconvindo – 11/03/2002.

(...)

Com efeito, a perda superveniente do interesse processual do autor é 

manifesta.

Nesse diapasão, dispõe o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A propósito:

“MEDIDA CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – LIMINAR DEFERIDA – 

AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO – POSSIBILIDADE - DESPROVIDO. A medida cautelar é mero 

corolário da ação principal. Sendo julgada improcedente a ação 

declaratória que tem como objetivo a declaração de inexistência do débito, 

correto se mostra a decisão que extingue a ação cautelar de sustação de 

protesto, sem resolução do mérito.” (Ap 61021/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016)

De rigor, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Condeno a autora em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(um mil reais), na forma do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar de fl. 37.

Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se.

Após, arquive-se com baixa na distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara ¬- MT, 01 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50322 Nr: 2139-92.2012.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCELINO CARILHO, DENESIR FERRARI 

CARILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO FRANCISCO VIEIRA, NAJLA MARIA 

DE SOUZA VIEIRA, JOÃO ANDRÉ CESNIK, MARTA TICIANEL CESNIK, 

MOSAR FRATARI TAVARES, REGIANE APARECIDA CESNIQUE, ROSANE 

MARIA CESNIQUE RAMALHO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ROVERSI, 

ROSA HELENA CESNIQUE ROVERSI, MARCELO RAMALHO HENRIQUE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON CARLOS 

RODRIGUES - OAB:1221-533-SP, CARLOS ALBERTO MALUF 

SANSEVERINO - OAB:74.093, DENISE GIARDINO - OAB:95241, FELIPE 

PINHEIROS NASCIMENTO - OAB:316.744, JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1938-A/MT, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8617/MT, MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4.628-A, MIRIAM 

MATTIONI - OAB:6678-A/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 Processo nº. 2139-92.2012.811.0010

Código nº. 50322

Exequente: Manoel Francelino Carilho e outro.

Executado: Maurício Francisco Vieira e outros.

VISTOS ETC,

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, iniciando-se pelos 

embargantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da complementação do laudo pericial de fls. 988/993, bem como, 

em igual prazo, requerer o que entenderem de direito, sob pena de 

preclusão.

Nada postulado, certifique-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45373 Nr: 249-55.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R-NEBDPEMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:MT0015140O, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.895

 Processo nº. 249-55.2011.811.0010

Código. 45373

Requerente: Patrícia Regina Nitsche

Requerida: Rednews – Noticias e Bastidores da Política em Mato Grosso

VISTOS ETC,

Compulsando os autos observo que as partes noticiaram a formulação de 

acordo nos autos principais em apenso, Código 45369, conforme fls. 

158/159, no qual envolve as pretensões das demais demandas.

 Destarte, certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória nos 

autos principais, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45369 Nr: 245-18.2011.811.0010

 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: PRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDQLV-M, AJDMS, R-NEBDPEMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 
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OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Santos Malhado - 

OAB:MT0015140O, ANDERSON LUIZ RASIA - OAB:17.595-0/MT, 

Antonio Eduardo Turra Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ 

BORGES - OAB:11.148-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.895, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 Processo nº. 245-18.2011.811.0010

Código. 45369

Requerente: Patrícia Regina Nitsche

Requeridos: Rednews – Noticias e Bastidores da Política em Mato Grosso 

e outros.

VISTOS ETC,

Patrícia Regina Nitsche ajuizou “Ação de Reparação por Danos Morais e 

Materiais” em face de Maria Renilde de Queiroz L. Vasconcellos- ME, 

Rednews – Noticias e Bastidores da Política em Mato Grosso e Agnelo 

José Melo Silva, todos qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo postulando por sua 

homologação judicial, bem como, a extinção do feito (fls. 278/279).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo celebrado entre as 

partes à fls. 278/279 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

Transitado em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35143 Nr: 2680-96.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDQLV-M, AJDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Processo nº. 2680-96.2010.811.0010

Código. 35143

Requerente: Patrícia Regina Nitsche

Requeridos: Maria Renilde de Queiroz L. Vasconcellos – ME e Outro

VISTOS ETC,

Compulsando o feito em apenso, Código 45369, observo que as partes 

noticiaram a formulação de acordo naqueles autos, conforme fls. 278/279, 

no qual envolve as pretensões das demais demandas.

Destarte, certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória nos 

autos principais, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 15852 Nr: 314-60.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDB, GB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Processo nº. 314-60.2005.811.0010

Código nº. 15852

Exequente: Edna Maria Delfino Barbosa

Executado: Jairo Mendes Barbosa

 VISTOS ETC,

Edna Maria Delfino Barbosa manejou cumprimento de sentença em face 

Jairo Mendes Barbosa, fls. 280/281.

 Em audiência de conciliação (fls. 311/311-v°) as partes entabularam 

acordo buscando por fim à lide postulando por sua homologação judicial, 

bem como, a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades, não havendo 

óbice a pretensão dos demandantes.

Diante do exposto, HOMOLOGO o presente acordo celebrado entre as 

partes à fls. 311/311-v° para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo 

Civil.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, havendo eventuais custas processuais a depender de recolhimento 

ou remanescente, 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, 17 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46102 Nr: 1078-36.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI FERREIRA DE AZEVEDO, FRANCISO LIBÉRIO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, Josemar Honório Barreto JR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:MT 15.159, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:MT18.662, 

MARCONDES EDSON FELIX MEDEIROS - OAB:7703/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do art. 85, §2° do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique-se.Após, desapense-se e remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publ ique-se.Registre-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 17 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.: 26621 Nr: 46-64.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LTDA JACIARA EMP. IMOB. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70166 Nr: 11917-81.2015.811.0010

 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: MARCIO JOSÉ HACKBART, CARLOS PEREIRA DE 

SOUZA, KMDSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO, MUNICÍPIO 

DE JACIARA-MT, IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, KAMILA 

MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 52 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora para 

impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72100 Nr: 12583-82.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22772, JOÃO AUGUSTO SOUSA 

MUNIZ - OAB:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao executado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos presentes autos a guia de depósito do 

valor informado nas ref. 30, tendo em vista que não consta esse valor 

vinculado na conta única.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112695 Nr: 2458-50.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE PATRICIA SILVA ALFONSO, 

KAROLAINE APARECIDA DA SILVA, MAGNO ARAÚJO MIRANDA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Felipe Gomes de Almeida - OAB:MT/20.056/E, KATIA 

VALADARES SILVA - OAB:23270/O, Leidineia Katia Bosi - 

OAB:MT/14.981, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do Dr. Walmir Cavalheri de 

Oliveira, advogado constituído pela denunciada Jacqueline P. Silva 

Alfonso, para ficar ciente de audiência designada na 6ª Vara Crim. De 

Cuiabá/MT, a ser realizada no dia 17/10/2018 às 15:00 hrs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 106795 Nr: 9488-73.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN SILIVANIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/10/2018 às 14h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109787 Nr: 1081-44.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31/10/2018 às 16h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 107900 Nr: 121-88.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E

 Vistos.

Cuida-se de termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apurar a 

prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, 

imputado a OLÍVIO ROGÉRIO DOS SANTOS.

Em audiência preliminar para fins de conciliação e composição dos danos 

civis, o autor do fato comprometeu-se a pagar à vítima, através de 

depósito judicial, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados da audiência realizada.

É o relato.

Decido.

Dá analise dos autos, é possível verificar que o indiciado cumpriu com as 

obrigações a ele impostas em razão da composição de danos civis, 

ofertada em audiência, conforme certidão juntada nos autos (ref. 51).

O representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do autor do fato (ref. 54).

ANTE O EXPOSTO, DECLARO extinta a punibilidade do autor da infração 

OLÍVIO ROGÉRIO DOS SANTOS, nos termos do artigo 74, da Lei Federal 

nº 9.099/95.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº ----58/2018

O DR. PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA – MM. Juiz de Direito da 3ª Vara 

desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

Atribuições Legais, etc;

Considerando as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da 
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Justiça e a Legislação de Organização Judiciária Estadual e nos termos da 

CNGC;

R E S O L V E

Art. 1º - Fixar o período de 29/8/2018 a 29/9/2018, para realizar Correição 

Geral Ordinária na Delegacia Judiciária Civil e Cadeia Pública desta 

Comarca de Juara, com possibilidade de prorrogação, se necessário, para 

CORREIÇÃO nos processos inquéritos judiciais e livros das 12:00 horas 

às 18:00 horas;

Art. 2º - Designar o dia 29/8/2018, às 14:00 horas para realização de 

Correição na Delegacia Judiciária Civil de Juara -MT.

Art. 3º - Designar o dia 29/8/2018, às 16:00 horas para realização de 

Correição na Cadeia Pública Municipal de Juara -MT.

Art. 4º - Designar a Assessora de Gabinete EDUARDA RUPPER WEILER, 

para secretariar os trabalhos correicionais.

Art. 5º - Determinar aos Servidores dos referidos orgãos que 

permaneçam em seus postos durante a correição, para que forneçam os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços correicionais.

Art. 6º - Convidar Autoridades legalmente constituídas, o Representante 

do Ministério Público, Advogados e o Público em Geral, a apresentarem 

reclamações quanto às irregularidades nos serviços relativos à 

Secretaria, em horário de expediente.

Art. 7º - Encaminhe-se cópia à Defensoria Pública, OAB, Delegacia de 

Polícia e Cadeia Pública, e ainda deve-se afixar cópia no quadro mural do 

Fórum, para conhecimento de terceiros e público em geral.

Art. 8º - Remeta-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Cumpra-se. Juara, 22 de agosto de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 8392-96.2017.811.0018

 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: Sonia Beatriz Hausschild

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63440-MG

 Intimar o patrono do autor da juntada de Petição do Réu e documentos. 

Ref: 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43451 Nr: 561-70.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDT, NCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 Proceder a intimação da Dra. Márcia de Campos Luna, nomeada como 

curadora do executado, conforme determinação de fls. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71027 Nr: 1783-68.2015.811.0018

 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: Roseclel Albertini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação da parte autora, acerca da contestação de fls. 

36/53, para querendo manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 1523-83.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Aparecida Ciliato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55924 Nr: 2149-15.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozemar Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Oliveira Alves.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT, 

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:14341-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90928 Nr: 2123-41.2017.811.0018

 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: Marcos Roberto Betarello Setolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Jezyka Andrea 

Tonhon Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Certifico e dou fé, que a R.Sentença Transitou em Julgado em 09/07/2018.

 Ante o exposto, impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte 

autora, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73725 Nr: 3039-46.2015.811.0018

 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: Nilza da Rocha e Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, SANDY DE PAULA ALVES - OAB:70284, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida, impulsiono ao 

DJE para proceder a intimação da parte autora para requerer o que de 

diretio, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35575 Nr: 3119-20.2009.811.0018

 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
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 PARTE AUTORA: Esly Sebastião Piovezan Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc. Concedo a parte Requerida prazo de 05 (cinco) dias afim de 

que comprove a impossibilidade de intimação da testemunha Vanderlei de 

Lima conforme fls.143/144. Após, venha os autos conclusos. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 4387-70.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Coelho de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mex Antunes Colonhes, Ivan Isnard Alves de 

Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca do AR 

acostado de fls. 259, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62228 Nr: 4848-42.2013.811.0018

 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 Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para que se maifeste, no prazo 

legal, acerca do mandado e certidão negativa de fls. 135/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104883 Nr: 519-11.2018.811.0018

 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: Mauricio Rodrigues, Elimarcia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Rodrigues da Cruz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocilene da Silva Rodrigues 

Neves - OAB:23.243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de petição do réu e 

documentos de ref: 31, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37557 Nr: 1724-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Juvenal Arroyo Lopes, Roberto Aparecido Arroyo Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o a decisão proferida às 

fls. 438 padece de retificação, vez que a planilha de custas apresentada 

pela contadoria do juízo está equivocada quanto aos valores reais 

constantes nos autos.

 Portanto, conforme análise dos autos, CHAMO O FEITO À ORDEM, para 

retificar a decisão proferida de fls. 438, em sua totalidade, tendo em vista 

que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui 

entendimento pacífico quanto ao não cabimento de custas e taxas judiciais 

na fase de cumprimento de sentença, pois as custas iniciais foram 

devidamente recolhidas nos autos, conforme fls. 235/236.

Ademais, em relação ao petitório de fls. 435, INDEFIRO, devendo o 

Procurador Geral do Município de Juara/MT indicar a conta de titularidade 

do Município de Juara/MT, sendo que caberá ao Gestor Municipal remeter 

os valores ao departamento ao qual pertence.

Por fim, após o integral cumprimento pela Serventia do artigo 1.142 da 

CNGC/MT, determino a Expedição da Carta de Alienação, a qual deverá 

rigorosamente obedecer o disposto nos artigos 1.143 e 1.144 da 

CNGC/MT.

Eventuais custas remanescentes referente ao item "b" da manifestação de 

fls. 420, determino a remessa dos autos ao Centro de Arrecadação, a fim 

de que promovam as medidas necessárias para o devido cumprimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, em nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o presente feito 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65969 Nr: 3026-81.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos do Nascimento Kolinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, GHYSLEN ROBSON LEHNEN - OAB:15312, Rodrigo 

Carlos Bergo - OAB:8.435/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos do Nascimento 

Kolinsque, visando suprir suposta contradição na sentença que extinguiu 

o feito sem resolução de mérito ao argumento de que a parte não atendeu 

ao chamado judicial.

Aduz o recorrente que a sentença de fls. 64 foi contraditória pois não 

houve intimação da parte autora para se manifestar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, nos 

termos da certidão de fls. 74

Da análise dos embargos de declaração reconheço a contradição 

apontada na decisão de fls. 60, eis que a intimação fora endereçada ao 

executado, ao invés de ter sido para o exequente.

Com estas considerações acolho os embargos de declaração para 

reconhecer a contradição apontada, revogando a decisão de fls. 64, bem 

como determino o regular prosseguimento do feito, devendo parte 

exequente indicar bens dos executados passíveis de penhora.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63423 Nr: 836-48.2014.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineide Pereira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Candido Pereira Irmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que o patrono da parte autora não se manifestou nos autos 

conforme certidão de fls. 57, DETERMINO que a inventariante seja intimada 

pessoalmente para se manifestar, sob pena de ser aplicado o disposto no 

artigo 622, inciso I, do CPC.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30306 Nr: 2879-65.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Akacio Ferreira Kovalski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. S. da Silva Informática-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Akácio Ferreira 

Kowalski, visando suprir suposta contradição na sentença que extinguiu o 

feito sem resolução de mérito ao argumento de que a parte não atendeu 

ao chamado judicial.

Aduz o recorrente que a sentença de fls. 153 foi contraditória pois não 

houve intimação da parte autora para se manifestar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Pois bem, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, nos 

termos da certidão de fls. 160.

Da análise dos embargos de declaração reconheço a omissão apontada 

na sentença de fls.153, eis que a intimação deve ser feita pessoalmente, 

conforme artigo 485, §1º, do CPC.

Com estas considerações acolho os embargos de declaração para 

reconhecer a omissão apontada, bem como determino o regular 

prosseguimento do feito, devendo parte exequente indicar bens do 

executado passíveis de penhora.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37347 Nr: 1515-87.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias do Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Franco de Miranda - 

OAB:14.935-0/MT, Jaqueline da Silva Albino - OAB:5988

 Vistos.

 Considerando o petitório de fls. 172, determino a intimação da Fundação 

Universidade do Estado de Mato Grosso, a fim de que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente ao juízo para que possa ser procedida a 

liquidação de sentença, todos os recibos de pagamentos do autor, em 

todo o período laboral.

Às providências.

Após o lapso temporal, diga o exequente o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56842 Nr: 3057-72.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adaise Alves de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls.118, verifica-se que consta a certidão de 

óbito do “de cujus” Adaise Alves de Jesus, tendo em vista que era 

divorciada, e deixou 4 (quatro) filhos maiores e não deixou bens a ser 

partilhados.

Certifique-se quanto à distribuição de inventário/arrolamento junto a este 

juízo e no Serventias Extrajudiciais desta comarca.

Intime-se o patrono da requerente para que manifeste o que de direito no 

prazo legal.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35854 Nr: 19-23.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora - OAB:Mat. 1662176

 Vistos, etc.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado, 

apresentou IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO que lhe move Rosemary 

Gonçalves de Oliveira, sustentando o excesso de execução e requerendo 

a homologação dos cálculos apresentados.

Juntou o documento de fls. 227.

Instada a se manifestar acerca da presente impugnação a execução, a 

parte Exequente às fls. 228/229, alegou que concorda com o cálculo 

apresentado pela autarquia.

 É o breve relatório do necessário.

 Decido.

Da análise da impugnação apresentada, acolho a alegação de excesso de 

execução e reconheço como devida o os valores constantes às fls. 227, 

motivo pelo qual homologo.

 Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das verbas 

decorrentes da sucumbência em razão da condição de hipossuficiente da 

mesma.

Quanto aos honorários advocatícios, homologo o cálculo apresentado às 

fls. 217.

Portanto, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I da Resolução nº 405/2016 do Conselho da 

Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo 

(artigo 450 CNGC/MT).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 3291-59.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson José Kistner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Certifico, o decurso de prazo sem manifestação do executado, eis que 

intimado no DJE nº 10189, de 30/01/2018 e publicado no dia 31/01/2018, 

nada requereu.

 Ante o exposto, promovo o presente feito à parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61049 Nr: 3668-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM, MGM, VMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Compulsando os autos verifico que não consta certidão de negativa 

estadual, bem como não há manifestação da Fazenda Pública Municipal.

Assim, reitere-se a intimação de fls. 44.

Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

certidão negativa de débito estadual, bem como, preste as últimas 

declarações nos termos do artigo 636 do CPC.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 3373-80.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Realiza Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pellegrini de Arruda 

Alvim - OAB:118.685-SP, Tamara Soares de Souza - OAB:24002-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELINA LEMOS VILELA - 

OAB:243283

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65897 Nr: 2965-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Honorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294 B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva, conforme extrato em 

anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72710 Nr: 2542-32.2015.811.0018

 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: Administradora de Consorcios SICREDI Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607-RS, Volnei Coppeti - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva, conforme extrato em 

anexo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65768 Nr: 2874-33.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudirene Caetano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Intimar patrono da parte requerida para que se manifeste nos autos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 2574-37.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marmol, Edna Patussi Marmol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva em relação a João 

Marmol, conforme extrato em anexo, e negativa quanto a Edna P. Marmol

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75917 Nr: 179-38.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar de Oliveira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos nome da mãe do requerido ou 

titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa junto ao SIEL, assim, 

promovo vista ao Patrono da parte autora para manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108803 Nr: 2480-84.2018.811.0018

 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: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos nome da mãe do requerido ou 

titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa junto ao SIEL, assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 258 de 492



promovo vista ao Patrono da parte autora para manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108832 Nr: 2494-68.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos nome da mãe do requerido ou 

titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa junto ao SIEL, assim, 

promovo vista ao Patrono da parte autora para manifestação necessária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 426-53.2015.811.0018

 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: Dirceu dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebrom Distribuidora e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que, por se tratar de pessoa jurídica não foi possível 

efetuar buscas junto ao SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 3611-02.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bittencourt & Bittencourt Ltda-ME, Rosana de 

Oliveira Bittencourt, Donizete Michel Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que, por se tratar de pessoa jurídica não foi possível 

efetuar buscas junto ao SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75157 Nr: 3754-88.2015.811.0018

 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, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que, por se tratar de pessoa jurídica não foi possível 

efetuar buscas junto ao SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85050 Nr: 4700-26.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Adolfo Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Alves da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que, por se tratar de pessoa jurídica não foi possível 

efetuar buscas junto ao SIEL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 845-73.2015.811.0018

 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: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e RENAJUD, porém o 

RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de restrições de 

veículos, não sendo possível a consulta de endereços. Certifico ainda que 

a consulta ao SIEL foi NEGATIVA, com a informação de “eleitor não 

encontrado”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70868 Nr: 1715-21.2015.811.0018

 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 Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e RENAJUD, porém o 

RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de restrições de 

veículos, não sendo possível a consulta de endereços. Certifico ainda que 

a consulta ao SIEL foi NEGATIVA, com a informação de “eleitor não 

encontrado”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95850 Nr: 4536-27.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathan Marchry Antunes
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e RENAJUD, porém o 

RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de restrições de 

veículos, não sendo possível a consulta de endereços. Certifico ainda que 

a consulta ao SIEL foi NEGATIVA, com a informação de “eleitor não 

encontrado”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60907 Nr: 3527-69.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Intimar o patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.811/812, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60906 Nr: 3526-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - 

OAB:7.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da Carta Precatória de fl.1.049/1112 e Carta 

Precatória fl.1.113/1.188, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78737 Nr: 1446-45.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

ref. 44, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99689 Nr: 6512-69.2017.811.0018

 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: Elena Vanali Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia da Silva Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELENA VANALI LOURENÇO, Cpf: 

50361031149, Rg: 805.038, Filiação: Augusto Vanali e Jandira Ferreira 

Vanali, data de nascimento: 04/10/1954, brasileiro(a), natural de 

Rolandia-PR, viuvo(a), do lar/ aposentada, Telefone 96210099 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUCIA DA SILVA LOURENÇO, 

Cpf: 94165211168, Rg: 1417050-7, Filiação: Elena Vanali Lourenço e 

Pedro Lourenço, data de nascimento: 09/04/1981, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, casado(a), técnica adm. educacional, Telefone (66) 9695-9877. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: O levantamento da interdição de ELENA VANALI LOURENÇO, 

haja vista sua capacidade de exercer os atos da vida civil.

Resumo da Inicial: A Requerente, pois, se submeteu a intenso tratamento 

médico e psíquico e encontra-se, totalmente recuperada da depressão 

que lhe assolava, encontrando-se em plena sanidade mental. A filha da 

Autora, ora curadora, reconhece que esta não possui mais quaisquer 

distúrbios psíquicos ou mentais, que possam ainda ser motivos 

ensejadores de sua interdição, e se coloca à disposição para comprovar e 

esclarecer que a interditada está bem mentalmente e capaz de dirigir sua 

própria vida e totalmente curada da forte depressão que possuía.

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OAportou-se aos autos, Ref: 30, 

solicitação de transporte para realização de estudo psicossocial na 

ridência da interditanda, que reside no Sítio São Paulo, km 18, Comunidade 

Vinte Famílias, linha Aguas Claras.Desse modo, considerando a 

necessidade de transporte para deslocamento da equipe até a referida 

residencia, OFICIE-SE ao Município de Juara/MT, na pessoa do Sr. Prefeito 

Municipal para que na data a ser agendada posteriormente pela psicóloga 

(Dra. Edna Moreira), a qual se dará por meio de contato telefônico com 

prazo plausível para programação do motorista da Prefeitura, viabilize o 

transporte à equipe de estudo psicossocial deste Juízo até o citado 

local.Sirva a presente com OFÍCIO.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, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 11 de julho de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 942-10.2014.811.0018

 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: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lima de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11054, Edemilson Koji Motoda - OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16.273/MT

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico mais, que não consta dos autos nome da mãe do requerido ou 

titulo de eleitor, dados necessários para pesquisa junto ao SIEL, assim, 

promovo vista ao Patrono da parte autora para manifestação necessária.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Andre de Almeida Rodrigues (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000317-17.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: APARECIDA DE JESUS SANTOS REQUERIDO: WMB 

COMERCIO ELETRONICO LTDA 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 
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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 Reclamação interposta 

na secretaria deste Juizado, em que a parte autora sustenta que adquiriu 

um celular “Samsung J7, 32 Gb” da promovida, pelo valor de R$ 501,50; 

efetuou o pagamento por meio de boleto bancário, mas não recebeu o 

produto. Pleiteia a devolução do valor pago. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. 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. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece competir ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso vertente, a 

parte autora comprovou a compra efetuada, e o respectivo pagamento em 

favor da reclamada; bem como restou incontroverso pela reclamação 

perante o Procon o atraso e o não-recebimento do produto adquirido. 

Verifica-se que a contestação apresentada pela promovida não impugnou 

especificamente as alegações da inicial, pois menciona uma ação ajuizada 

por Anderson Silva Mangueira, por conta de um defeito em um aparelho 

celular Iphone 6s; fatos que não possuem qualquer relação com o caso 

dos autos. Portanto, a consequência é a presunção de veracidade dos 

fatos não impugnados especificamente, nos termos do art. 341 CPC; o que 

se equipara aos efeitos da revelia, já que na prática não houve 

contestação sobre os fatos alegados na inicial. Portanto, considerando 

que a compra e respectivo pagamento foram demonstrados, mas o 

produto adquirido não foi entregue, a procedência do pedido de devolução 

do valor pago é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO procedente 

o pedido o pedido contido na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada 

a RESTITUIR à promovente o valor de R$ 501,50, acrescido de correção 

monetária e juros legais a contar do respectivo desembolso; E por 

consequência, 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, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 2650-90.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA, Cpf: 

02751889140, Rg: 1762906-3, Filiação: Fatima de Jesus de Oliveira e 

Osvaldo Dorta de Oliveira, data de nascimento: 22/04/1996, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), estudante/aux. de serviços gerais, 

Telefone (66) 9676-0312. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR o autor do fato 

GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA as sanções do art. 309 da Lei n. 

9.503/97. Passo à individualização da pena:A pena prevista para o 

referido crime é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano ou multa, 

cujas diretrizes estão bem delineados no CP.Considerando as 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja 

necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico 

que a culpabilidade - grau de reprovabilidade da conduta – é normal à 

espécie, nada tendo a se valorar; em relação aos antecedentes, não há 

certidão cartorária comprovando a existência de condenação, sendo certo 

que ações penais em andamento não configuram maus antecedentes, 

como entende o STJ; não há elementos suficientes para aferir a conduta 

social e a personalidade do réu; os motivos do crime ínsitas ao tipo penal, 

razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram 

relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as 

naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada 

concorreu para a prática do crime.Atento às referências acima 

mencionadas, FIXO a PENA-BASE em 06 (seis) meses de detenção e 

deixo de aplicar a pena de multa.Não havendo agravante, e a míngua de 

atenuantes ou causas de aumento e diminuição, FIXO a PENA DEFINITIVA 

em 06 (seis) mês de detenção.Em conformidade com o art. 44, § 2° do CP, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de 

direito, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no importe de 02 (dois) 

salário mínimo vigente.O pagamento deverá ser efetuado na Secretaria 

deste Juizado Especial, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua ciência 

desta decisão (art. 84 da Lei 9.099/95, cujo valor deverá ser recolhido à 

Conta Única, na forma da Res.-CNJ n. 154/2012. ISENTO o condenado ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em julgado a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;COMUNIQUEM-SE 

ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;LANCE-SE o nome do réu no rol do 

culpado;CIÊNCIA ao Ministério Público.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Yoshio Maeda, 

digitei.

Juara, 23 de agosto de 2018

Marcos Yoshio Maeda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 117696 Nr: 67-48.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, 

rejeitando por absoluta ausência de causalidade entre a compra da ração 

junto à requerida e a morte dos animais, o pedido de indenização 

formulado na inicial.Custas pelo autor, assim como honorários 

sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a 

cobrança, ante ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, 

podendo ser restabelecida a cobrança, no caso de se demonstrar em 

sede executória, a modificação na condição/capacidade financeira do 

sucumbente, autorizando a revogação da benesse deferida em sede 

recursal.Preclusas as vias recursais, ao arquivo, com as devidas baixas, 

alterando-se capa e registros processuais se sobrevier pedido de 

cumprimento de sentença.P. I. C.Juína/MT, 21 de agosto de 2018.FABIO 
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PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120837 Nr: 1903-56.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEON CAVALCANTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/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. 50-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105184 Nr: 145-76.2015.811.0025

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EGILSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 185/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111288 Nr: 3227-18.2015.811.0025

 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: AGROPECUÁRIA DI GASPARI, DOMINGOS GASPARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

-SEMA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, para, reconhecendo a ilegitimidade da inscrição em dívida ativa 

discutida, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos 

morais causados pela ação ilícita aqui detectada, arbitrando a indenização 

em R$ 8.000,00.Juros de mora nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da 

fixação da indenização, ex vi do entendimento sufragado pelo STJ nos 

REsp nº 1.132.866/SP e 1.492.221.Custas isentas, na dicção legal. 

S u c u m b ê n c i a  f i x a d a  e m  1 0 %  s o b r e  o  v a l o r  d a 

condenação.P.I.C.Transitada em julgado e não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se. Se formulado pedido executório, 

altere-se os registros processuais e processe-se nos termos da 

lei.Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, §3º do 

NCPC).Juína, 22 de agosto de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120347 Nr: 1617-78.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDA CORDEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). HILONÊS NEPOMUCENO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42063 Nr: 4644-84.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82601 Nr: 2547-72.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BARRA DE FRANCA, VALDEMAR 

SETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS NO OFÍCIO DE FLS. 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96110 Nr: 4490-56.2013.811.0025

 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: IPDR, RFDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.822, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98628 Nr: 7061-97.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA CABRAL DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

PENHORA REALIZADA ÀS FLS. 43/44, BEM COMO PARA, QUERENDO E 

NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109914 Nr: 2535-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR MANZANO JUNIOR - 

OAB:8.688, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:OAB/SP 322.674, 

TARSILA MACHADO ALVES - OAB:OAB/SP 232.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, 

JOCELANE GONÇALVES - OAB:OAB/MT 9.390, MARIA CLÁUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:OAB/MT 5.930, PEDRO MARCELO 

DE SIMONE - OAB:3937/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS PELO SR. PERITO ÀS FLS. 186/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111454 Nr: 3305-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUVANA DE OLIVEIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA, JOSÉ 

JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 14876 Nr: 361-57.2003.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS & KUBOTA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VIDAL VEIGA, VANDERLEI VIDAL 

VEIGA, JOSÉ LOURENÇO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENATO JERONIMO - 

OAB:185159/SP

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 245/246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123158 Nr: 3333-43.2016.811.0025

 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: LUZIA INACIO DE JESUS, CÉLIA REGINA AUGUSTA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAKELLEN PRADO MACHADO - 

OAB:18265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual da 

requerente e, de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução 

de mérito, com fundamento do artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 23 de 

agosto de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 4013-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLENAL BEAUTY COSM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 Autos nº 4013-96.2014.811.0025 (Cód. 103284)

REQUERENTE: Priscila dos Santos Mota

REQUERIDO: MILLENAL BEAUTY COSM. LTDA.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

VISTOS.

Cuida-se de ação de consignação em pagamento com pedido de 

cancelamento de protesto formulada por PRISCILA DOS SANTOS MOTA 

em face de MILLENAL BEAUTY COSM. LTDA.

Consoante disposição do artigo 542, inciso I, do CPC, “na petição inicial, o 

autor requererá: I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser 

efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada 

a hipótese do art. 539, § 3o;”.

Na hipótese dos autos, é possível verificar que a requerente formulou 

pedido para depósito judicial da quantia devida, porém, transcorridos 

quase 4 anos da propositura da ação, nada foi deliberado.

Nesses moldes, a fim de sanar tal omissão e possibilitar o válido e regular 

prosseguimento do feito, defiro o pedido de consignação formulado, 

determinando a intimação da parte autora para promover o depósito judicial 

do valor atualizado do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação anterior, tornem os autos conclusos 

imediatamente para prolação de sentença.

Às providências.

Juína/MT, 23 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 2021-32.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido contido na inicial para RATIFICAR a tutela antecipada outrora 

deferida, CONDENAR a requerida na obrigação de fornecer 

adequadamente o serviço contratado pela parte autora, disponibilizando a 

velocidade de internet, tanto para download e upload, de 05 (cinco) 

megabits por segundo, bem como, CONDENAR o requerido ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 

Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Em se 

tratando de responsabilidade por danos morais, os juros de mora e a 

correção monetária devem incidir da seguinte forma: correção monetária, 

pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% a.m., a 

partir do evento danoso, ex vi do julgamento proferido no Resp n 

1.132.866/SP (2ª Seção - Dissídios Privados), que pacificou a 

jurisprudência da Alta Corte sobre esse tema;“No mais, no que não 

diverge da presente decisão, permanece a sentença, tal como lançada. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 23 de agosto de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106692 Nr: 931-23.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->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 DO PAGAMENTO DA RPV, 
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CONFORME PETIÇÃO JUNTADA ÀS FLS. 50/51.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105916 Nr: 560-59.2015.811.0025

 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: IZABEL PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

REVOGANDO a liminar possessória deferida em favor da autora, para 

rejeitar o pedido de reintegração de posse verbalizado na inicial.Custas 

pela sucumbente e honorários advocatícios, em favor do patrono da ré, no 

montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a 

cobrança ante ao deferimento da gratuidade judiciária, nos termos do art. 

98, §3º do NCPC.P.I.C.Juína/MT, 23 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55551 Nr: 1832-64.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPDB, ADILSON RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 62: "V I S T O S, Considerando que o feito se arrasta por 

anos sem obter resultado útil e que as diligências realizadas para localizar 

o executado restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido para requisição de 

informações sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas 

INFOSEG e SIEL. Na sequência, intime-se o exequente para apresentar 

cálculo atualizado do débito alimentar, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55552 Nr: 1833-49.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPDB, ADILSON RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 84: "V I S T O S, Considerando que o feito se arrasta por 

anos sem obter resultado útil e que as diligências realizadas para localizar 

o executado restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido para requisição de 

informações sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas 

INFOSEG e SIEL. Na sequência, intime-se a parte ativa para apresentar 

cálculo atualizado do débito alimentar, bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 2834-88.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CAGGIANO CONCILIO 

- OAB:OAB/SP 179.928, DINORAH ALVARES CRUZ - OAB:OAB/SP 

63.910, JORGE SHIGUEMITSU FUJITA - OAB:OAB/SP 41.305, VAGNER 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 159.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO FARIA - 

OAB:OAB/SP 99.667, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DO(A) SR(A). OFICIAL(A) DE JUSTIÇA À(S) FL(S). 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55855 Nr: 2136-63.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO FERREIRA, FERNANDO 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 56: "VISTOS. Ante a notícia do falecimento do devedor 

Joaquim Inácio Ferreira (fl. 55), intime-se o autor para promover a 

regularização necessária, comprovando a distribuição de inventário, em 

relação ao espólio do de cujus, juntando, neste caso, cópia do respectivo 

termo de inventariante; ou no caso de não ter sido distribuído o inventário, 

promova a inclusão no polo passivo da presente ação todos os herdeiros 

da de cujus. Supridas as irregularidades, promovam-se as retificações 

necessárias, inclusive junto ao distribuidor. Com relação ao devedor 

Fernando Ferreira da Silva, expeça-se carta precatória para intimação, no 

endereço declinado pelo credor às fls. 53."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54559 Nr: 895-54.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRR, CRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 DECISÃO FL. 163: "V I S T O S, Cuida-se de pedido de cumprimento de 

sentença apresentado por Any Caroline Ribeiro Rodrigues representada 

por sua genitora Celma Ribeiro Rodrigues em face da João Batista Vieira 

Rocha, objetando a excussão de parcelas alimentícias fixadas em 

sentença transitada em julgado. INTIME-SE o executado para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual de dez por 

cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá 

o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas 

em defesa as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código 

de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a conversão da ação para 

cumprimento de sentença."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54878 Nr: 1158-86.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A F DA SILVA COMERCIO DE FRUTAS, 

ARILDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA À(S) FL(S). 67/68.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42171 Nr: 1756-11.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTODIO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS ACERCA DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA 

PARTE REQUERIDA, BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44386 Nr: 3810-47.2008.811.0025

 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: INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

AFONSO DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LEÃO DE CAMPOS, ADÃO DE 

OLIVEIRA, ELIAS PEREIRA ARANTES, CLAUDIOMIRO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - 

OAB:12.032, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

13.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA ADOTAR AS 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO NOS AUTOS, O QUAL JÁ SE 

ENCONTRA DISTRIBUÍDO AO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ELTON ANTONIO 

RAUBER, DEVENDO A PARTE AUTORA FORNECER OS MEIOS AO 

MEIRINHO, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 513: "VISTOS. 

Considerando teor da certidão de fls. 512, informando a necessidade de 

reforço policial para cumprimento da ordem de reintegração exarada, 

DEFIRO o pedido formulado, concedendo autorização ao meirinho para uso 

de força policial e arrombamento no cumprimento do ato, o que deve ser 

realizado com cautela e moderação, certificando-se. No mais, intime-se o 

INTERMAT para que adote as providências necessárias para viabilização 

da diligência, conforme requerido pelo Sr. Oficial de Justiça, com a maior 

brevidade possível. OFICIE-SE."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110708 Nr: 2914-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, TENARESSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 Vistos,

Trata-se de ação penal em que o Ministério Público Estadual denunciou o 

acusado Eros de Oliveira Machado Pessoa dos Santos, qualificado nos 

autos, como incurso no art. 317 do Código Penal.

Muito bem.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, observo que o crime 

foi cometido por policial militar no exercício de sua função.

Noto que a alteração legislativa trazida pela Lei n. 13.491/17, alterou a 

competência da Justiça Militar, determinando com a redação do art. 9º do 

Código Penal Militar, que a competência para julgar os crimes cometidos 

por militares passa a ser de competência da Justiça Militar da União. 

Confira-se:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

 II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, 

quando praticados:

 (...)

 b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à 

administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou 

assemelhado, ou civil;

(...)

§ 2o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e 

cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da 

competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:

 I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo 

Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;

 II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão 

militar, mesmo que não beligerante;

 III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei 

e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com 

o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes 

diplomas legais:” (grifo nosso)

Assim, considerando que a nova lei determina que todo delito praticado 

por militar em serviço ou no exercício da função seja julgado pela Justiça 

Militar, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar este feito em favor da 

Vara Militar de Cuiabá/MT.

REDISTRIBUAM-SE estes autos àquela Vara.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93932 Nr: 2121-89.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DONIZETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando THIAGO 

DONIZETE DOS SANTOS preenche os requisitos para a progressão do 

regime fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da 

PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME 

SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres 

constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª 

V deste Juízo (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o 

descumprimento de qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º 

da aludida portaria implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime 

semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato 

da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as 

condições aludidas na Portaria, alertando-se das consequências do 

descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria 

da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

para INFORMAR seu endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122473 Nr: 2905-61.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando LEO ESPIRITO 

SANTO preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para 

o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO 

DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, ADMOESTO o 

recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 4/2015/3ª V., 

alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo (MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de qualquer dos deveres 

constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria implicará REGRESSÃO 

CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado (art. 50, V e art. 118, I, 

ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, DEVERÁ o Sr. Meirinho 

LER expressamente as condições aludidas na Portaria, alertando-se das 

consequências do descumprimento, bem como INTIMÁ-LO à comparecer 

perante a Secretaria da Terceira Vara desta Comarca, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas para INFORMAR seu endereço atualizado e 

telefone para contato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111157 Nr: 3144-02.2015.811.0025
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SOUZA CORTEZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,Em razão da constatação de que o recuperando NILSON SOUZA 

CORTEZ NETO preenche os requisitos para a progressão do regime 

fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE 

CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.Para tanto, 

ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO), bem como que o descumprimento de 

qualquer dos deveres constantes dos artigos 3º a 6º da aludida portaria 

implicará REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o fechado 

(art. 50, V e art. 118, I, ambos da LEP).No ato da soltura do recuperando, 

DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente as condições aludidas na 

Portaria, alertando-se das consequências do descumprimento, bem como 

INTIMÁ-LO à comparecer perante a Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para INFORMAR seu 

endereço atualizado e telefone para contato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125860 Nr: 4849-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117565 Nr: 8651-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OFÍCIO

Por determinação do(a) MM.(ª) Juiz de Direito da Terceira Vara desta 

Comarca de Juína-MT, Dr. Vagner Dupim Dias, solicito que seja cumprida a 

determinação judicial, devendo a autoridade policial restituir o bem 

apreendido descrito no termo de apreensão (AUTOS CÓDIGO 104957): 01 

(UMA) MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 250, COR VERMELHA, PLACA: 

KAO 9266 EM NOME DE CARLOS ANDRE BEZERRA, que ainda se 

encontram nesta unidade policial, AO SEU PROPRIETÁRIO SR CARLOS 

ANDRE BEZERRA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER APREENDIDO, 

tudo em conformidade com a r. decisão de fl. 14 exarada nos autos, cuja 

cópia segue anexa.

 Juína, 23 de agosto de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117565 Nr: 8651-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO IGOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH EMANUELLE BOURET 

SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO AUTOR PARA, COMPARECER NA DEPOL 

PARA RETIRADA DO BEM APREENDIDO, CONFORME DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127088 Nr: 621-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 89, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86507 Nr: 360-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI PEREIRA ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183604963

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 86507.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COLNIZA ( TJMT )

Data de Envio: 23/08/2018 14:51:23

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTIMAR 

TESTEMUNHAS PARA COMPARECER À SESSÃO DO JURI DESIGNADA

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010272-68.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010272-68.2014.8.11.0025. CREDOR: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

DEVEDOR: CLARO S/A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VISTOS. Trata-se 

de impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual afirma a 

executada existir excesso de cálculo no valor exigido pelo exequente, a 

título de liquidação da sentença transitada em julgado que constituiu o título 

executivo em análise. Em verdade, a divergência entre os litigantes diz 

respeito ao quantum de juros de mora e correção monetária a incidir sobre 

o valor da condenação em danos morais (R$ 8.800,00) e materiais (R$ 

803,34) o que demonstra a singeleza da discussão. Conforme restou 

consignado na sentença condenatória, o embargante foi condenado “ao 

pagamento da importância de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), a 

título de indenização por danos morais, devidamente corrigida 

monetariamente a partir da data da citação e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde a sentença”. Assim, como a sentença foi prolatada 

em 23/09/2016 é a partir dessa data que começam a incidir os juros 

moratórios e não do evento danoso (01/12/2013), como constou no 

calculo apresentado pelo embargado, tendo como prazo final a data da 

garantia do Juízo pelo devedor (17/05/2017 – ID. 7272837), sendo esse o 

parâmetro a ser usado na elaboração do valor exequendo. Por sua vez, a 

correção deve incidir a partir da citação, ocorrida em 09/01/2015, e não da 

data do recebimento da carta de citação, como fez o credor, o que 

representa um índice acumulado de 1,196280 e totaliza a dívida para R$ 

10.527,26, até 17 de maio de 2017 – data do depósito judicial, que 

multiplicado pelos 236 dias de juros de mora, alcança o montante de 

R$11.355,40 (onze mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 

centavos). Com relação aos danos materiais o embargante foi condenado 

“a pagar à reclamante a importância de R$ 401,67 (quatrocentos e um 

reais e sessenta e sete centavos), em dobro, referentes aos descontos 
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realizados desde o cancelamento do serviço em dezembro/2013” 

Considerando o valor dos danos materiais sofridos em dobro (R$ 803,34), 

calculando os juros e a correção monetária desde e data do fato danoso 

(01/12/2013) até a data da garantia do Juízo pelo devedor (17/05/2017 – 

ID. 7272837), encontramos um índice acumulado de 1,284799, totalizando 

a dívida para R$ 1.032,13, até 17 de maio de 2017 – data do depósito 

judicial, que multiplicado pelos 1263 dias de juros de mora, alcança o 

montante de R$1.466,66 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos). Efetuando a somatória das duas condenações 

chegamos ao montante total da dívida - R$ 12.822,06 (doze mil oitocentos 

e vinte e dois reais e seis centavos), que não é nem o indicado pelo autor, 

nem o defendido pelo réu. Ainda, considerando que o depósito da garantia 

do Juízo se deu no prazo legal, afasto a aplicação da multa prevista no 

artigo 523, §1º, CPC, sobre o montante da condenação. Portanto, fixo os 

cálculos no valor ora salientado e determino o abatimento de R$ 12.822,06 

da quantia paga espontaneamente pelo devedor. Por fim, ante a satisfação 

da obrigação pelo devedor, JULGO EXTINTO o processo executivo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015. 

Expeça-se alvará em favor do credor para saque do valor da diferença da 

condenação e que ainda não levantado (R$ 149,76) e seus acréscimos 

legais, e em favor do devedor, para saque do saldo remanescente (R$ 

3.608,90) e seus acréscimos legais. Transitada em julgado esta decisão, 

recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se estes autos 

com as cautelas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 21 

de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136030 Nr: 592-59.2018.811.0025

 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: ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte querelante, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 31/08/2018 às 13h30min. Deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135157 Nr: 5891-51.2017.811.0025

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LEITNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

17/09/2018 às 17h30min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 3733-75.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Fonseca Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Bonsucesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÕES - OAB:78069, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:, 

CARLALUIZA DE ARAUJO LEMOS - OAB:122.249 RJ., FERNANDO 

ANDR DIAS - OAB:100.101 RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117, Servio Tulio 

de Barcelos - OAB:

 INTIMAR os procuradores da parte executada de que os autos 

encontram-se com vistas, bem como determinado na r. decisão das fls. 

339, assim sendo, que se manifeste para as devidas providências, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233856 Nr: 4122-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Alves Carneiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente, de que procedeu a carta de 

citação para o executado. Entretanto, foi devolvido a AR informando como 

resposta que o mesmo mudou-se, assim sendo, pede que Vossa Senhoria 

se manifeste no prazo de 10 dias para que possa sobrevier com o feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33326 Nr: 3958-03.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Lida - OAB:95.740, 

LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - OAB:133551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 3958-03.2008.811.0011 – Código: 33326

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

PARTE REQUERIDA: Pro Rural Produtos Agropecuários Ltda, CNPJ: 

02646278000166, brasileiro(a), Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 828, 

Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

INTIMANDO (A, S): Executados (as): Pro Rural Produtos Agropecuários 

Ltda, CNPJ: 02646278000166, brasileiro(a), Endereço: Rua 28 de Outubro, 

Nº 828, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/11/2008

VALOR DA CAUSA: R$ 57.293,88

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Cuida-se de Execução Fiscal movida por INTERVET 

DO BRASIL VETERINÁRIA LTDA em face de PRO RURAL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, ambos qualificados nos autos, com o intuito de 

receber o valor de R$ 57.293,88 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa 

e três reais e oitenta e oito centavos). A inicial foi recebida no dia 

26/11/2008 (fl.17), oportunidade em que foi determinada citação do 

executado para pagar o débito. Vieram-me os autos conclusos. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 174 do Código 

Nacional Tributário dispõe que: A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Com o advento da Lei Complementar 118/2005, alterou-se a 

redação do inciso I, do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sendo 

que, tal aplicação passou a incidir nos processos executivos fiscais com 

despacho inicial posterior à data de 09.06.2005, o que se vê no presente 

caso. Ocorre, no entanto, que em minuciosa análise processual, 

vislumbrou-se que, embora tenha sido interrompido o prazo prescricional 

pelo despacho citatório do executado (causa interruptiva da prescrição), o 
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feito fora alcançado pela prescrição quinquenal intercorrente. Frise-se, 

que desde o despacho inaugural, não houve mais qualquer ato jurídico 

capaz de interromper o prazo prescricional. A prescrição intercorrente 

somente é verificada nos casos relacionados ao § 4º do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal ou quando a parte exequente permanece inerte, pelo 

quinquênio legal, sem promover impulsos processuais adequados. A 

demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este 

Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que 

não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, 

fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário. Dessa forma, 

como disposto alhures, o incontestável decurso do quinquênio 

prescricional verificado entre a decisão que ordenou a citação do 

executado e a satisfação do crédito, autoriza a este juízo o 

reconhecimento da prescrição ex officio. Ex positis, DECLARO PRESCRITO 

o crédito tributário exequendo, pelo que, com espeque no artigo 156, V, 

c/c art. 174, caput, ambos do CTN e, em consequência, JULGO EXTINTA a 

presente execução com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC c/c art. 1º da 

Lei 6.830/80. CONDENO o executado ao pagamento de custas e 

honorários, sendo que arbitro este último em 10% sobre o valor 

executado, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, §2º, ambos do CPC, uma 

vez que foi este quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ante 

o inadimplemento de suas obrigações tributárias (TRF-5, AC 

00035684619964058000 AL, j. 28/01/2016). DESCONSTITUO eventual 

penhora existente sobre os bens do executado no presente feito. Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. C. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de dezembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, Juíza de Direito.

 Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250519 Nr: 3288-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Mecias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 dos Procuradores das partes de que esta Secretaria redesignou a data 

24/09/2018 às 10h para a realização da perícia médica da parte autora a 

qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade e Comarca pela 

perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134. Igualmente 

fica o Procurador da parte autora intimado que deverá fazer-se 

acompanhar da parte autora, conforme determinado pela portaria 

086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos que a 

mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235529 Nr: 491-35.2016.811.0011

 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: Antonio Augusto Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que se manifeste no prazo 

legal, pois dado que a Carta Precatória para comarca de Caldas Novas 

-GO, com a finalidade de proceder a pericia, foi devolvida sem o devido 

cumprimento, tendo em vista o não pagamento naquela comarca dos 

honorários. Igualmente, comunico que encontra-se depositado na conta 

única do TJ-MT o valor de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais), 

conforme as fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243685 Nr: 4768-94.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RATN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, DEFIRO o pedido de fls. 29/33, considerando deter o 

dinheiro preferência sobre os demais bens a serem penhorados, 

consoante ordem elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de 

tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado 

de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, ESTADO DE MATO GROSSO, por 

meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 2.249,73 (dois mil duzentos 

e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo.(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.(V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 10 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza 

de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 5584 Nr: 700-63.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Lourenço da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 700-63.2000.811.0011 cód. 5584

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Aristeu Lourenço da Silva

INTIMANDO(A, S): Aristeu Lourenço da Silva, brasileiro(a), casado(a), 

autônomo, Endereço: Rua Francisco de Assis Diniz, Nº 577, Bairro: Jardim 

das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2000

VALOR DA CAUSA: R$ 983,61

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: “Com o olhar volvido para as fls.81, verifica-se que o 

executado cumpriu com a obrigação. 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 
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supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. No tocante a 

justiça gratuita pleiteada pelo executado, indefiro, uma vez que a 

declaração de pobreza apresentada trata-se de presunção relativa, sendo 

assim Condeno o executado as custas/despesas processuais. Após o 

transito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados 

em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste, 04 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito em 

Substituição Legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 20 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180638 Nr: 1114-07.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilvo Pedro Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caruanã S/A - Sociedade de Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJACI ALVES FALCÃO NETO - 

OAB:304.789, Marcos Antonio Falcao de Moraes - OAB:311247

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte requerida foi intimado via DJE 

para especificar as provas que pretende produzir, deixando fluir o prazo 

sem manifestação.

Outrossim, a parte autora às fls. 148, informa a juntada da primeira parcela 

das custas recolhida, bem como às fls. 149 encontra-se juntada a guia.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 94988 Nr: 4690-47.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Batista Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galber Henrique Pereira 

Rodrigues - OAB:213199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Katherine de Brito 

Corrêa - OAB:10.797, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - OAB:12546

 do Procurador da parte requerida para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

Penhora no rosto dos autos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte autora conforme a r. decisão das fls. 30 

para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por 

meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, devendo juntar aos autos 

o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256314 Nr: 198-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Faustino Vespaziano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Ricardo Neves Costa - OAB:120394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 262596 Nr: 2935-70.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Hipolito da Silva e Cia Ltda, Edson Hipolito da 

Silva, Vitor Henrique Pereira Hipolito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 100,00 (cem reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 170158 Nr: 3756-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Paula Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte requerida de que os autos se encontra 

com vistas, sendo assim, manifeste para opor a impugnação à execução, 

como determinado na r. decisão das fls. 488, acerca do prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. (decisão disponível no TJ/MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246232 Nr: 1231-56.2017.811.0011

 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: L. B. D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos 

para Veículos Ltda - ME, Leandro Bergamasco Dutra, Wanderlane 

Cavalcante do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 INTIMAR o procurador da parte requerente de que os autos encontram se 

com vistas, como determinado na r. decisão das fls. 120, pra que v. 

senhoria apresente alegações finais, acerca do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 257673 Nr: 775-72.2018.811.0011

 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): Valter Pereira Guimarães, Elcime Aparecida da 

Costa Guimarães, Admilson Marçal Ferreira, Claudia Cristina Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora da R. Sentença, cujo teor 

transcrevo:"Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial 

proposta por Banco Bradesco S/A em face de Valter Pereira Guimarães, 

Elcime Aparecida da Costa Guimarães, Admilson Marçal Ferreira e Claudia 

Cristina Silva Ferreira tendo as partes pugnado pela homologação do 

acordo de fl. 27/28-v. Prima facie, mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, 

havendo autocomposição entre as partes nada mais resta senão 

homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” 

do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas e SUSPENDO o presente feito até que se dê 

cumprimento integral ao acordo entabulado. Consigno ainda que em caso 

de descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de prolação de sentença, isento-as de 

pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 87, §3° do 

CPC. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 20 de junho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho - Juíza de Direito em Substituição Legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180638 Nr: 1114-07.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilvo Pedro Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caruanã S/A - Sociedade de Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJACI ALVES FALCÃO NETO - 

OAB:304.789, Marcos Antonio Falcao de Moraes - OAB:311247

 Vistos.

Em que pese os autos terem me vindo para a prolação de sentença, 

verifico que o Autor encontra-se inadimplente quanto ao pagamento do 

remanescente das parcelas das custas processuais. Explico.

Às fls. 146/146v, foi deferido o parcelamento das custas em 06 (seis) 

parcelas no importe de R$326,43 (trezentos e vinte e seis e quarenta e 

três centavos), oportunidade em que foi determinado o primeiro 

recolhimento para o mês de março do corrente ano.

 Todavia, o autor juntou o comprovante de recolhimento da parcela 

referente ao mês de março tão somente no mês de abril, conforme se 

extrai das fls. 148/150, restando pendente os cinco meses subsequentes.

Deste modo, considerando a omissão quanto ao cumprimento da r. 

decisão de fls. 146/146v, INTIME-SE o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o recolhimento das custas processuais na 

totalidade dos meses faltantes, sob pena de extinção anômala.

Com o transcurso do prazo, certifique-se.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246047 Nr: 1116-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATM, GGAM, AFJASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1116-35.2017.811.0011 – Código: 246047

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Adilson Tomicha Menezes e Geovana Gabriela Arruda 

Menezes e Adilson Fábio Junio Arruda Silva Menezes

PARTE RÉ: Dagmar Maria Arruda Silva, Rg: 2118912-9 SSP MT Filiação: 

Roque Vieira da Silva e Ana Maria de Arruda, brasileiro(a), solteiro(a), do 

lar, enderenço Rua governador Julio Campos, nº 3, bairro: Jardim Maria 

Isabel, Cuiabá/MT.

CITANDO (A, S): Dagmar Maria Arruda Silva, Rg: 2118912-9 SSP MT 

Filiação: Roque Vieira da Silva e Ana Maria de Arruda, brasileiro(a), 

solteiro(a), do lar, enderenço Rua governador Julio Campos, nº 3, bairro: 

Jardim Maria Isabel, Cuiabá/MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida na pessoa do seu 

representante legal 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 30 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: Ação de Guarda proferida pelo Sr. Adelson Tomicha 

em desfavor da requerida Dagmar Maria Arruda, requerendo o direito da 

guarda dos filhos.

 DESPACHO: Defiro o pedido formulado às fls. 67, cite-se o executado por 

via edilícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais. Transcorrido o 

prazo para oferta de contestação, desde já, nomeio-lhe curador especial, 

nos termos do art. 72, II do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso. Cientifique-se o douto (a) Defensor (a) Público 

do mister, e para apresentar contestação, no prazo legal. Após, vista à 

parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente 

então, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito em 

Substituição Legal.

Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 23 de agosto de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27100 Nr: 1001-63.2007.811.0011

 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: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

Alvaro Navarro Rodrigues, James Elton Rowe, Janice Seawright, Gianne 

Seawright Rowe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N.º 1001-63.2007.811.0011 Código 27100

ESPÉCIE: Ação de Declaratória

PARTE REQUERENTE: Da roça Comércio de Produtos Agropecuários Ltda ; 

Alvaro Navarro Rodrigues; Gianne Seawright Rowe; James Elton Rowe e 

Janice Seawright

PARTE REQUERIDA: HSBC Bank Brasil S A

INTIMANDOS(A, S): Requerente: Alvaro Navarro Rodrigues, Cpf: 

32800231149, Rg: 434.310 SSP MT Filiação: Jorge Rodrigues Rezende e 

de Antonia Navarro Rezende, data de nascimento: 28/05/1964, 

brasileiro(a), natural de São paulo-SP, casado(a), comerciante, Endereço: 

Rua Tancredo Neves 183, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Requerente: da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, CNPJ: 

26587956000125Inscrição Estadual: 13.124.722-0, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Antonio Martins da Costa, Nº 721, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT;

Requerente: Gianne Seawright Rowe, Cpf: 24841072853 Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua Mariano Rodrigues 

Paiva, Nº 1.475, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Requerente: James Elton Rowe, Cpf: 24841072853, Rg: 6.508.443 SSP SP 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), Endereço: Agrovila Itambiquara, S/nº, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 9.264,63 ( Quinhentos e quarenta e cinco Reais 

e quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 22 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240435 Nr: 3115-57.2016.811.0011

 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: Eva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Odair Sampaio Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 199065 Nr: 4161-86.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edeson Surubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245196 Nr: 640-94.2017.811.0011

 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: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157467 Nr: 2419-60.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Galeano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157469 Nr: 2435-14.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Carneiro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236721 Nr: 1097-63.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia de Freitas Sippel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Santos Aguilar-ME, ROSINEI SANTOS 

AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237776 Nr: 1660-57.2016.811.0011

 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: Cleusa Gonçalves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15.078, 

Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166915 Nr: 3174-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lira Fernanda Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248761 Nr: 2487-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Franco de Carvalho, DLFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115894 Nr: 3761-77.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Menezes-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 261966 Nr: 2616-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, SNT, 

Simone Nunes Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:23202

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166700 Nr: 3094-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arcendina Fontes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Fabiano 

Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251925 Nr: 4047-11.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Gonçalves Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249097 Nr: 2646-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240433 Nr: 3114-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 3594-26.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Domingos Theodoro de Almeida, Cosme 

Emerson da Conceição Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A, 

Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 
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(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190454 Nr: 2741-46.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFdC, LHFdC, Antonio Marcos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2363-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lécio Pneus Ltda, Banco Citibank S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:OAB/ MT 

13604-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida Dr. Gilson Carlos Ferreira, 

para proceder com a devolução dos autos acima identificados à 

secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, face a instalação de Correição 

Ordinária através da Portaria nº 001/2018 – GAB a partir do dia 

27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210087 Nr: 2024-97.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 77206 Nr: 1709-45.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 2160-70.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airo Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 89689 Nr: 3687-57.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 108806 Nr: 1785-35.2010.811.0011

 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: Antonio Carlos Flamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141558 Nr: 3307-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marin da Boa Morte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 168769 Nr: 3543-78.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Lima Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 
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(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 181283 Nr: 1209-37.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izabel Maria de Souza, Iris de Souza Freitas, Luciano de 

Souza Freitas, Talisson Silva de Freitas, Maria Aparecida da Silva, 

Emerson Silva Freitas, Maria da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 194317 Nr: 3401-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210087 Nr: 2024-97.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226173 Nr: 4805-92.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Clara Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229150 Nr: 1361-17.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Adão de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257276 Nr: 602-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxilia Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210138 Nr: 2051-80.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Maria de Souza, Iris de Souza Freitas, 

Luciano de Souza Freitas, Talisson Silva de Freitas, Maria Aparecida da 

Silva, Emerson Silva Freitas, Maria da Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239434 Nr: 2482-46.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Brito de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239426 Nr: 2474-69.2016.811.0011

 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: Aristides Nunes da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231256 Nr: 2508-78.2015.811.0011
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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: NVRdS, Mirela Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Marques Lopis, Luiz Antonio Rosa 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 1722-78.2008.811.0011

 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: Orides Santana Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:164516 oab/sp, Fernando Latufe Carnevale Tufaile - 

OAB:127965 oab/mg, Julio Cesar Massam Nichols - OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237815 Nr: 1677-93.2016.811.0011

 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: Getulio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prado Produções Eventos, CDL - Chapecó/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TITERICZ - OAB:S/C 

11.670

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93711 Nr: 4497-32.2009.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Chiuchi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Beatriz Estefani Cavalcante Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1004-81.2008.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Estefani Cavalcanti Chiuchi, Antônio Chiuchi 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leandro Antonio Chiuchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 108987 Nr: 1813-03.2010.811.0011

 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: Eliete Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT, Ricardo Jorge da Cunha Fontes - OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244042 Nr: 45-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. de Brito Mendonça - ME, Sonia Marisa de 

Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222110 Nr: 4022-03.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Rodrigo de Brito Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255807 Nr: 5941-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFM, Elenir Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ilson Martins de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 
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nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207555 Nr: 1477-57.2014.811.0011

 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 Ivonete Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Etlética do Banco do Brasil, 

Valentim Tirapelli Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655, MARCOS ANTONIO 

SILVA DE LIMA - OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 190516 Nr: 2774-36.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 205494 Nr: 1092-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dionézio Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231978 Nr: 2962-58.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nagila Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232383 Nr: 3225-90.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Zigart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237913 Nr: 1723-82.2016.811.0011

 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: Otacilio Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243598 Nr: 4730-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Enivaldo Pires Pietro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244064 Nr: 62-34.2017.811.0011

 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: Corina Verdego da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251800 Nr: 3987-38.2017.811.0011

 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: Zalfa de Fátima Graciano Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255495 Nr: 5802-70.2017.811.0011
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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: Maria Sonia Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257842 Nr: 845-89.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Batista Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Alves Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariáh Carvalho Queiroz 

Lima Oliveira - OAB:26688

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154062 Nr: 892-73.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Derotildes Gomes da Silva, Lucia dos Santos Rosa, 

Sebastiana Monteiro da Silva, Maria Aparecida Monteiro Faria Martins, 

Reinaldo Mertins, Maria de Lourdes Casagrande, Zeferino Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32558 Nr: 3006-24.2008.811.0011

 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: Benedito Sebastião Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 73092 Nr: 958-58.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74349 Nr: 1134-37.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116911 Nr: 2646-21.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira Buriolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 128954 Nr: 1161-49.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152134 Nr: 629-41.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Moaci da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154840 Nr: 941-17.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELdO, Jucelia Leonardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 160595 Nr: 2009-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aurea da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197982 Nr: 4108-08.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aurea da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239536 Nr: 2536-12.2016.811.0011

 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: Eliana Sabatino Bejas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251422 Nr: 3789-98.2017.811.0011

 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: Laurita Francisca Barleta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabelião do Cartório do Segundo Ofício de 

Mirassol D´Oeste, Intermat - Instituto de Terras de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195474 Nr: 3615-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moaci da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143924 Nr: 3601-18.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Domingos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176544 Nr: 395-25.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Floriano dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 189528 Nr: 2583-88.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mrinalva dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 191055 Nr: 2829-84.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Sette Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217563 Nr: 3241-78.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237576 Nr: 1569-64.2016.811.0011

 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: Vera Neris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 90998 Nr: 4009-77.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209441 Nr: 1881-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Martins Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245920 Nr: 1057-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, Neusa 

de Paula, Martini de Paula Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257208 Nr: 575-65.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240423 Nr: 3108-65.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1349-47.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Torres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 
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(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 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: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251464 Nr: 3810-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 211805 Nr: 2335-88.2014.811.0011

 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: Hospital Geral e Maternidade Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Municipal de Saúde Prefeito Samuel 

Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Mayara Jenniffer Mesanini de Souza - 

OAB:23722/O, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 210745 Nr: 2141-88.2014.811.0011

 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 Mirassol D´Oeste - MT, Elias Mendes Leal 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral e Maternidade Mirassol D´Oeste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, IURI SEROR 

CUIABANO - OAB:10838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235442 Nr: 424-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Geraldo Januario de Alvarença Filho, Nilce 

Gomes de Alvarença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Banco Itau S/A, HSBC - 

Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ÁVILA 

NUNES - OAB:25.714 DF, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12-208-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 162694 Nr: 2320-90.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 201678 Nr: 316-12.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPHPdB, TGdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY LUIZ RIBEIRO DEZIDÉRIO - 

OAB:255.116, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, LUIZ AUGUSTO 

DEZIDÉRIO - OAB:220.794

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244175 Nr: 133-36.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164702 Nr: 2601-46.2012.811.0011
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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: Fabio Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242660 Nr: 4207-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Mateus Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29817 Nr: 524-06.2008.811.0011

 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: Flausina Bonifacio Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245690 Nr: 914-58.2017.811.0011

 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: Etevaldo José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255788 Nr: 5923-98.2017.811.0011

 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: MdRG, Vania da Costa Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255253 Nr: 5680-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238044 Nr: 1791-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Celeste Pedroso de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174792 Nr: 36-75.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenida Petronilia Pessos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256335 Nr: 212-78.2018.811.0011

 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: Cinthia Gracielli de Oliveira, KCdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231193 Nr: 2481-95.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 281 de 492



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75160 Nr: 1311-98.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Mirassol Ltda, Domingos Aparecido 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238535 Nr: 2044-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jaime Chitario Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233988 Nr: 4215-81.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivano Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237131 Nr: 1326-23.2016.811.0011

 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: Ivanete Rizzolli Vescovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32553 Nr: 3125-82.2008.811.0011

 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: Marilza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208245 Nr: 1541-67.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Caires Olegário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208246 Nr: 1542-52.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jurema Maia Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 4520-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Mazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Delphino Mazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares 

Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4079 Nr: 59-51.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Sandra Marquioreto, Elso Antonio 

Martins, José Carlos Silva Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUZA - OAB:3968/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089, Rafael Almeida Tamandaré Novaes - 

OAB:19.946

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258330 Nr: 1088-33.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sandra Marquioreto, Elso Antonio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113865 Nr: 2273-87.2010.811.0011

 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: Zelia Mendes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008, Viviane 

Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234202 Nr: 4362-10.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 86232 Nr: 3097-80.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS. Promoções Eventos e Produções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira 

Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Siliane Luz Fernandes 

- OAB:13.121A, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148795 Nr: 4337-36.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Milani - OAB:11984, 

VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7360 Nr: 1357-97.2003.811.0011

 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: Posto Danúbio Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Victor de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B, Thiago Milani - OAB:11984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte requerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80473 Nr: 2266-32.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Donizete Pereira Clube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233674 Nr: 4012-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Oliveira da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeu & Rodrigues Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 
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OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do autor de que foI expedido Alvará Eletronico nº 

424971-2/2018, relativo ao valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227715 Nr: 612-97.2015.811.0011

 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: AdSdO, Elizabete Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldir Miguel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, no prazo de 05 

(cinco) dias, face a instalação de Correição Ordinária através da Portaria 

nº 001/2018 – GAB a partir do dia 27/08/2018 até o dia 27/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228630 Nr: 1110-96.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Luiz Ortiz Lazaro, Marlúcia Colman Morais 

Lazaro, Roberto Morais Lázaro, Luiz Carlos Morais Lázaro, Rosimeire 

Lazaro Silva, Ana Claudia Lazaro Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Carlos Criveletto - 

OAB:4917, Laédio Faeda - OAB:OAB/MT 3589-B, Patricia Aline 

Ramos - OAB:OABMT/7203, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 121, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista o falecimento da parte 

requerente, conforme demonstrado por meio da certidão de óbito de fl. 

101, bem ainda a ausência de manifestação da parte requerida quando ao 

pedido de habilitação dos herdeiros, consoante se infere à fl. 119, 

HOMOLOGO o pedido de fls. 100/100-vº, razão pela qual defiro a 

habilitação da viúva e dos filhos na qualidade de herdeiros necessários do 

de cujus, nos termos dos artigos 687 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que retifique a 

capa dos autos. Empós, intime-se o procurador dos herdeiros para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me conclusos. "

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245425 Nr: 770-84.2017.811.0011

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818

 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 à advogada da acusada para que no prazo de 

05 (cinco) manifestar acerca do laudo pericial de fl. 145/148.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 212885 Nr: 2531-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemiro Xavier de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo henrique schmoller 

de souza - OAB:7887

 PROCESSO/CÓD. Nº 212885

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra os réus ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA e VALDEMIRO 

XAVIER DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a 

prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 

09/10.

A denúncia foi recebida em 10.09.2013 (fl. 51).

À fl. 76/76-v foi determinado o desmembramento dos autos, formando-se 

os presentes apenas em desfavor do acusado VALDEMIRO XAVIER DE 

SOUZA.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 144/149).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima (fl. 196), uma 

testemunha (fl. 207) e procedido o interrogatório do acusado (fl. 229).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 230/236, 

ratificando os termos da denúncia. A defesa, por sua vez, ofertou suas 

derradeiras alegações às fls. 239/241, nas quais requereu a absolvição 

do acusado por não haver provas da sua participação no evento 

criminoso. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal, 

regime menos gravoso e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do boletim de 

ocorrência policial de fl. 19, auto de apreensão de fl. 41, relatório final de 

fls. 45/48 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e 

em Juízo.

Autoria.

De outro lado, não restou iniludível a autoria em relação ao acusado 

Valdemiro Xavier de Souza, vez que, além de ter negado a prática do 

crime em Juízo (mídia de fl. 229), as provas colhidas na instrução não 

trouxeram a convicção necessária para implicá-la no evento sub judice.

 O réu asseverou na fase judicial que não conhece a vítima nem o corréu 

Alexandro Romeiro da Silva, processado em autos desmembrados (CI 

176028), de modo que não tem qualquer participação no crime noticiado no 

presente feito (CD mídia audiovisual de fl. 229)

A vítima, por sua vez, deixou claro que não foi possível fazer o 

reconhecimento das pessoas que tentaram roubá-la, considerando que 

ambas estavam de capacete (CD mídia audiovisual de fl. 196).

Desse modo, a prova judicializada que pesa sobre o réu Valdemiro 

baseia-se tão somente no depoimento da testemunha Sandra Edite Lara, 

policial civil responsável pela prisão do corréu Alexandro Romeiro da Silva, 

quando disse que este, na fase policial, teria confessado a prática do 

crime e delatado o envolvimento do acusado Valdemiro (CD mídia 

audiovisual de fl. 207).

Contudo, depreende-se dos autos que o corréu Alexandro Romeiro da 

Silva não foi ouvido em Juízo e, em Delegacia, sequer declinou o nome do 

suposto comparsa, uma vez que apenas o identificou pela alcunha de 

“Alemão” (fls. 29/33), mostrando-se temerário atribuir um apelido tão 

comum ao réu Valdemiro.

Logo, tem-se que a versão apresentada pela testemunha Sandra Edite 

Lara está lastreada na confissão e delação extrajudicial do corréu 

Alexandro, a qual não foi reproduzida em Juízo.

Assim, as declarações prestadas pela única testemunha ouvida em Juízo 

foram consideravelmente esvaziadas, porquanto respaldadas em 

depoimento não ratificado em solo judicial pelo corréu, pelo que subsiste 

razoável dúvida quanto à participação do denunciado Valdemiro Xavier de 

Souza no evento delituoso.

 Pois bem, cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual 

os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem 

servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao 

óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 
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informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, 

principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a 

certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do 

princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se 

demonstrou que o réu Valdemiro Xavier de Souza efetivamente tenha 

concorrido para a prática do delito imputado na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o 

réu merece ser absolvido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de ABSOLVER o réu VALDEMIRO XAVIER DE SOUZA 

quanto ao delito que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253842 Nr: 5136-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovan Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCINO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 253842

Vistos, etc.

Reitere-se o cumprimento da carta precatória expedida à fl. 1.217, 

inclusive por telefone, visando obter informações sobre a sua distribuição 

e o código da missiva para acompanhamento do feito, salientando ao Juízo 

deprecado que o processo envolve réu preso há mais de 07 (sete) 

meses.

 Ao ensejo, com o ingresso do réu Geovan Firmino da Silva na Cadeia 

Pública desta Comarca ou na Cadeia de São José dos Quatro Marcos, 

Juízo para o qual foi solicitada anuência para recambiamento, voltem-me 

imediatamente conclusos para designação de audiência para interrogatório 

do acusado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256240 Nr: 160-82.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 256240

 Vistos, etc.

Considerando a soltura do recuperando na ação penal sob CI 82176, em 

trâmite na Comarca de São José dos Quatro Marcos, conforme fl. 28, 

intime-se o apenado do teor das condições já aplicadas às fls. 18/20, 

devendo comparecer na Cadeia Pública local para colocar a tornozeleira 

eletrônica, um dia após sua intimação, às 09h.

Designo audiência admonitória para o dia 25/10/2018, às 09h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

No mais, solicite-se à Vara Única de São José dos Quatro Marcos a cópia 

do alvará de soltura e certidão de cumprimento, relativos à ação penal sob 

CI 82176, visto que necessários para a elaboração do cálculo nesta 

Comarca.

Após a intimação do recuperando, proceda-se com as disposições finais 

da decisão de fls. 18/20.

Ciência à Defesa e Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236581 Nr: 1031-83.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Henrique Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD. Nº 236581

Vistos etc.

Trata-se de pedido elaborado pela defesa, requerendo, em síntese, a 

concessão do livramento condicional ao recuperando, ante o 

preenchimentos dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para 

seu deferimento.

O Ministério Público, por sua vez, retorquiu o pleito defensivo, alegando 

que o apenado não preencheu o requisito subjetivo exigido para a 

concessão do livramento condicional.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 131 da Lei de Execuções Penais, o livramento 

condicional poderá ser concedido pelo Juiz da Execução desde que 

presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no art. 83, incisos 

e parágrafo único, do Código Penal, ouvido o Ministério Público.

Dispõe o art. 83 do Diploma Penal:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a 

pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

 I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente 

em crime doloso e tiver bons antecedentes;

 II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime 

doloso;

 III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, 

bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à 

própria subsistência mediante trabalho honesto;

 IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano 

causado pela infração;

 V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação 
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por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for 

reincidente específico em crimes dessa natureza.

 Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará 

também subordinada à constatação de condições pessoais que façam 

presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

 Nessa acepção, não basta a satisfação isolada do requisito objetivo para 

a obtenção do livramento condicional. É imperioso o preenchimento 

concomitante de requisitos subjetivos, mormente a comprovação de 

comportamento satisfatório do recuperando durante a execução da pena, 

visando demonstrar a dedicação e diligência do apenado ao longo do 

cumprimento de sua reprimenda, bem como seu grau de recuperação e 

aptidão ao retorno à convivência social.

Entende-se, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, que a 

comprovação do comportamento satisfatório se baseia no prognóstico que 

o magistrado deve realizar da vida prisional integral do recuperando, além 

da análise de fatores peculiares, presentes no caso concreto, que 

auxiliem no seu convencimento para a concessão do benefício.

Destarte, ao analisar os autos, constato que o recuperando, apesar de 

preencher o requisito objetivo, ostenta histórico de faltas graves no curso 

da execução penal, visto que deixou de adimplir sua pena pecuniária e 

permaneceu sete meses foragido, o que inclusive culminou em sua 

regressão definitiva (fls. 142/144), situações que demonstram seu 

comportamento insatisfatório no curso da execução e consequente 

ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento.

Nesse sentido, é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA - EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - 

AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO - 

COMETIMENTO PELO APENADO DE FALTAS DISCIPLINARES DE 

NATUREZA GRAVE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por 

sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira 

Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, 

passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível 

de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de 

concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A 

prática de faltas graves durante a execução da pena, embora não 

interrompa o prazo para a obtenção do benefício do livramento condicional 

(requisito objetivo), pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo, 

obstando a concessão da benesse. 3. Impende ressaltar, na espécie, que, 

conforme já decidido por esta Superior Corte de Justiça em hipótese 

similar à dos autos, a prática de faltas graves ''é indicativa da ausência de 

cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A 

circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do 

tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se 

invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, 

como indicativo de mau comportamento carcerário." (HC n. 347.194/SP, 

Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 4. Writ não conhecido. 

(HC 400.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017). (Destaquei).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 

CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL 

INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. CONTURBADO 

HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. DECISÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. LIMITAÇÃO DO 

PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a 

impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação 

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal 

de Justiça, sem prejuízo da verificação das alegações expostas na inicial 

ante a possibilidade de se verificar a existência de flagrante 

constrangimento ilegal. 2. Esta Corte superior pacificou o entendimento 

segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a 

obtenção de livramento condicional - Súmula n. 441/STJ -, as faltas 

disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o 

indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. 

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser 

analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o 

mérito do apenado. Precedentes. 4. Na hipótese, o pedido de livramento 

condicional foi indeferido ao paciente pelo Tribunal a quo com fundamento 

no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante do 

cometimento de diversas faltas disciplinares, sendo algumas delas, 

inclusive, por atrasos nos retornos das saídas temporárias. Evidenciada a 

idoneidade da fundamentação utilizada para indeferir a benesse, não há 

que se falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem 

de ofício. Habeas corpus não conhecido. (HC 387.978/SP, Rel. Ministro 

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 

04/05/2017). (Destaquei).

Deste modo, face à conturbada vida prisional do recuperando, verifico que 

este não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento 

condicional, razão pela qual indefiro o pedido da defesa.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fls. 156, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Por fim, proceda-se com o determinado à fl. 82, quanto a expedição do 

alvará de transferência da fiança em prol ao Conselho da Comunidade 

desta Comarca.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236159 Nr: 820-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei da Silva Quintino, Edelson Mendes da 

Rocha, Adeclair Araujo da Silva, Valdir Caldeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579/O, Defensor Público de Mirassol D´Oeste - OAB:, HELUI 

CALONGA ALI DAHROUGE - OAB:4300, JOSE CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098, Karinne Daydame Pedroso Rennó - 

OAB:18896, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 PROCESSO/CÓD. Nº 236159

Vistos, etc.

Primeiramente, quanto ao pleito de fls. 1.608/1.615, autorizo o 

recambiamento do preso Adeclair Araújo da Silva à Cadeia Pública local, 

condicionado à anuência do Juízo da Vara Única da Subseção Judiciária 

de Vilhena-RO, visto que o mesmo também está provisoriamente 

custodiado naquela localidade, em razão do auto de prisão em flagrante nº 

1567-81.2018.4.01.4103.

Na hipótese positiva, oficie-se à SEJUDH para que proceda com a 

transferência do referido custodiado ao ergástulo público desta Comarca.

Ato contínuo, expeça-se guia provisória referente ao condenado Adeclair.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença condenatória em 

desfavor dos réus Sidnei e Edelson, devendo proceder com a expedição 

das guias definitivas e demais comunicações de praxe.

Por fim, cumpra-se a decisão de fl. 1.479.

Às providências.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249890 Nr: 2983-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Marques Cuba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 PROCESSO/CÓD. Nº 249890

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 
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de pena de fls. 76, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 199401 Nr: 4280-47.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onesifro Velames de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taiza Borges Bernardes - 

OAB:MT/14.499

 PROCESSO/CÓD. Nº 199401

Vistos etc.

Considerando a informação colacionada à fl. 332, aguarde-se a 

disponibilização de vaga para a internação compulsória do recuperando, 

na ação sob nº 1000902-90.2018.8.11.0011, em trâmite no Juizado 

Especial desta Comarca, conforme já determinado à fl. 326.

Com a resposta positiva, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30093 Nr: 865-32.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícios dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 30093

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de MARCOS VINICIOS DOS 

SANTOS.

Na data de 05 de março de 2018, o recuperando progrediu de regime, 

oportunidade em que foram fixadas condições para o cumprimento da 

pena no regime semiaberto, conforme fls. 1.231/1.234.

 À fl. 1.244 foi noticiado pela polícia militar que o recuperando estava 

violando o recolhimento domiciliar no dia 12.04.2018, bem como foi 

informando às fls. 1.247/1.258, pela Central de Monitoramento Eletrônico, 

que o recuperando tem se ausentado de sua residência aos finais de 

semana e em horários não permitidos, bem como não está carregando 

devidamente sua tornozeleira, pelo que sua regressão cautelar foi 

determinada às fls. 1.259/1.260.

Mandado de prisão efetivado em 21.05.2018 (fl. 1.266).

Audiência de justificação à fl. 1.274.

Manifestação das partes às fls. 1.276/1.277 e 1.276/1.281.

Na sequência, visando anteder o fim ressocializador da execução penal, 

este Juízo revogou a regressão do recuperando (fls. 1.282/1.284, 

16.07.2018), dando-lhe uma nova chance, pelo que foi novamente inserido 

ao regime semiaberto, mediante as condições aplicadas às fls. 

1.285/1.286.

Ato contínuo, a Polícia Civil comunicou o descumprimento do recolhimento 

domiciliar pelo recuperando, oportunidade em que foi abordado em 

“fumódromo”, no dia 29.07.2018 (domingo), às 17h (fls. 1.294/1.296).

Às fls. 1.303/1.309 foi noticiado pela Central de Monitoramento Eletrônico 

que o recuperando não está carregando devidamente sua tornozeleira, 

além de estar descumprindo o recolhimento domiciliar.

 É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando retornou ao regime extramuros, há 

quase um mês, mediante condições fixadas às fls. 1.285/1.286, sendo que 

no item “a”, “c” e “d” consta expressamente que o apenado deveria manter 

o aparelho de monitoramento eletrônico sempre carregado e em perfeitas 

condições, bem como deveria se recolher em sua residência aos finais de 

semana e feriados, e nos dias úteis entre 20h e 05h, e abster-se de 

frequentar locais de reputação duvidosa.

 Pois bem, segundo consta às fls. 1.294/1.296 , o recuperando foi flagrado 

pela Polícia Civil, frequentando local comumente conhecido como 

“fumódromo”, em dia e horário não permitidos (29.07.2018, às 17h).

Não fosse isso, conforme informado pela Central de Monitoramento às fls. 

1.303/1.309, o recuperando está deixando de carregar seu equipamento 

de monitoramento, bem como está violando o recolhimento domiciliar entre 

20h e 05h, e aos finais de semana.

 Vale destacar que o recuperando foi advertido que o descumprimento 

das condições impostas na decisão de revogação ensejaria nova 

regressão do semiaberto ao fechado.

Nestas circunstâncias, tenho como imprescindível a regressão cautelar de 

regime do recuperando, uma vez que é manifesta a violação das 

obrigações impostas para o regime extramuros, o que constitui falta grave 

segundo art. 50, inciso V, da LEP.

Consigno ser plenamente cabível a expedição imediata de mandado de 

prisão para a hipótese de regressão cautelar, à medida que a regressão 

definitiva ocorrerá quando de sua oitiva, em audiência de justificação 

específica para este fim.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA 

GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DESNECESSIDADE DE 

OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - EXIGÊNCIA QUE SE IMPÕE APENAS 

PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA - ORDEM DENEGADA. O Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, cometida 

falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar 

do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é 

exigida na regressão definitiva. (Habeas Corpus nº 90725/2011, 1ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Paulo da Cunha. j. 11.10.2011, unânime, DJe 

26.10.2011).

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL EM DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE - 

INCONFORMISMO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - 1.1. 

INVIABILIDADE DA VIA ELEITA PARA A ANÁLISE DA TESE DE NEGATIVA 

DE AUTORIA DA INFRAÇÃO IMPUTADA AO BENEFICIÁRIO - 

ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA PARA O EXAME DE PROVAS - 1.2. 

MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO PARA SE AVALIAR A 

LEGALIDADE DA DECISÃO INVECTIVADA - MATÉRIA DE DIREITO - 2. 

MÉRITO - NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE 

REGIME SEM A OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO - IMPROCEDÊNCIA - 

POSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REGRESSÃO CAUTELAR - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA EM SEGUIDA - PROCEDIMENTO 

EXIGIDO NO ART. 118, § 2º, DA LEP DEVIDAMENTE OBSERVADO - 

PRESCINDIBILIDADE DA APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA DA FALTA 

GRAVE IMPUTADA AO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO - 3. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE 

CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM ALMEJADA. 1.1. A via estreita do 

habeas corpus não autoriza o exame aprofundado de provas, motivo pelo 

qual não se faz pertinente a análise da tese de negativa de autoria da falta 

grave imputada ao paciente neste mandamus. 1.2. Por outro lado, deve ser 

conhecido o writ para se examinar a legalidade da decisão que determinou 

a regressão de regime prisional, por se tratar de matéria exclusivamente 

de direito. 2. Não há qualquer óbice à regressão cautelar do reeducando 

ao regime fechado até a realização da audiência de justificação prevista 

no art. 118 da Lei de Execuções Penais. O art. 118, § 2º, da Lei de 

Execuções Penais não exige a instauração de procedimento administrativo 

para o reconhecimento de falta grave, bastando a realização da audiência 

de justificação, em cuja oportunidade sejam observados a ampla defesa e 

o contraditório. (Habeas Corpus nº 74232/2011, 3ª Câmara Criminal do 

TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 24.08.2011, DJe 02.09.2011).

Por fim, admitindo-se a suspensão cautelar do regime mais benéfico, vale 

destacar a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Dependendo do 

caso concreto, pode o juiz da execução penal suspender cautelarmente o 

regime mais benéfico (aberto ou semiaberto), inserindo o condenado em 

regime fechado. (...)”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 
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ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 562).

Em face do exposto, determino a regressão cautelar do regime de 

cumprimento da pena do recuperando MARCOS VINICIOS DOS SANTOS, 

do semiaberto para o fechado, devendo-se expedir imediato mandado de 

prisão.

Após, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo o feito 

em arquivo provisório.

Insira o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT.

Por fim, em caso de efetivação do mandado, volvam-me conclusos para 

designação de audiência de justificação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167603 Nr: 4063-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 167603

Vistos etc.

Considerando o atestado médico juntado à fl. 534, comprovando a 

necessidade do recuperando de permanecer em repouso pelo prazo de 

noventa dias, a contar do dia 13.07.2018, dispenso-o do comparecimento 

mensal e da utilização da tornozeleira eletrônica no referido período.

Com o término do prazo acima mencionado, deve o recuperando 

comparecer na Cadeia Pública local, no dia 15.10.2018, às 9h, para 

recolocar o aparelho de monitoramento, bem como retomar o 

comparecimento mensal em Juízo.

No mais, saliente-se que as demais condições se encontram vigentes, e 

que no caso de descumprimento o recuperando será imediatamente 

regredido ao regime fechado.

 Oficie-se à Central de Monitoramento acerca da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119606 Nr: 3278-47.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Paz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 119606

Vistos etc.

Primeiramente, intime-se o recuperando para justificar as faltas nos dias 

04, 05 e 06 de abril, 25, 28 e 30 de maio, 06, 13, 18, 20 e 30 de julho do 

corrente ano, no prazo de cinco dias, por meio de advogado ou Defensor 

Público.

Com a juntada dos documentos, denoto do cálculo de pena à fl. 171 que o 

recuperando já preencheu o requisito objetivo do livramento condicional, 

razão pela qual, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação 

acerca da concessão do benefício.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251670 Nr: 3928-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Dia 23/08/2018, às 14h.

Autos n°: 251670

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de Marcos Antônio Costa, 

condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade convertida em 

duas restritivas de direito, conforme guia de fl. 04.

Ao recuperando foi estabelecido o pagamento de uma prestação 

pecuniária, totalizando o valor de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e 

oitenta reais), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas, bem como serviço 

comunitário, durante sete horas por dia, no período correspondente a 

pena, conforme decisão de fls. 25/26, oportunidade em que foi advertido 

das consequências do descumprimento das condições impostas.

Em razão do descumprimento das penas, o Ministério Público pugnou às 

fls. 31/32 pela conversão da pena restritiva e consequente regressão ao 

regime fechado, o que foi determinado às fls. 34/35.

Mandado de prisão efetivado em 01.08.2018 (fl. 39).

Audiência de justificação à fl. 46.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

cumprimento das penas restritivas de direito (fls. 48/51).

O Ministério Público manifestou-se às fls. 52/55, pugnando pela regressão 

definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o 

fechado, além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Outrossim, consta do art. 44, §4º, do Diploma Penal que a pena restritiva 

de direito será convertida em privativa de liberdade em razão do 

descumprimento injustificado, cuja circunstância também é considerada 

falta grave, nos moldes do art. 51, inciso I, da LEP.

Nesse sentido, convém salientar que a conversão da pena restritiva, bem 

como a regressão definitiva não são medidas automáticas, sendo uma 

faculdade do Juiz da Execução Penal, a depender do caso concreto e da 

gravidade do fato a ser apurado.

Pois bem, o recuperando descumpriu as penas restritivas de direito 

fixadas às fls. 25/26, vez que adimpliu apenas uma parcela da pena 

pecuniária, bem como não iniciou a prestação do serviço comunitário.

Em audiência de justificação, ocorrida em 02.08.2018, o recuperando 

alegou que tinha conhecimento das condições impostas, mas deixou de 

cumpri-las, em razão da ausência de condições financeiras para adimplir a 

pena pecuniária, à medida que é provedor dos cuidados de sua genitora. 

Quanto ao serviço comunitário, salientou que estava laborando 

informalmente em uma lanchonete, o que lhe impedia de cumprir a carga 

horária estipulada ao cumprimento da pena.

Nesse enquadramento fático, ao analisar o presente caso, tem-se que o 

recuperando, de fato, demonstrou não possuir condições para adimplir a 

prestação pecuniária, tendo, inclusive, iniciado o pagamento da primeira 

parcela, cujo cumprimento regular foi obstado por circunstâncias que 

transcendem sua vontade.

Portanto, apesar de pouco satisfatória a justificativa apresentada para o 

descumprimento do serviço comunitário, tenho que a conversão da pena 

restritiva e a regressão de regime prisional seriam medidas judiciais de 

intensa gravidade, recomendada somente às transgressões mais graves, 

como a prática de novo crime ou fuga, em atenção aos princípios da 
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razoabilidade e proporcionalidade, o que não se amolda ao caso em 

espeque.

Aliás, cumpre-nos asseverar que o período em que o recuperando 

permaneceu recluso durante a regressão cautelar já representa uma 

punição, suficiente para coibi-lo de novas faltas durante a execução.

A par dessas considerações, e visando anteder o fim ressocializador da 

pena, na busca por alternativas menos degradantes ao retorno do 

recuperando ao convívio social, estimulando seu senso de 

responsabilidade, e consequentemente contribuindo com o efetivo 

afastamento da senda delitiva, REVOGO a regressão cautelar 

anteriormente decretada em desfavor do recuperando MARCOS ANTONIO 

COSTA, adequando as penas restritivas a sua realidade social, conforme 

as seguintes condições:

1) substituição da pena de prestação pecuniária por interdição temporária 

de direitos consistente em:

a) proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo, pelo período de dois anos,

b) comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara do Fórum de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o 

termo de comparecimento, pelo período de dois anos,

2) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (dois anos), junto à Secretaria de Administração do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, que poderá alocá-lo em qualquer outra 

do Município, de preferência próximo à residência do(a) recuperando(a).

Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), no prazo máximo de 07 (sete) 

dias após sua intimação, comparecer à referida Secretaria, localizada na 

Rua Av. Tancredo Neves, nº 5659

(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o novo descumprimento 

das referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime.

Quanto à pena de multa, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração 

do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o 

cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório mensal a 

este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).

Expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições assumidas 

pelo recuperando.

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário e pecuniário, proceda-se o cálculo da 

pena, com intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, 

no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo o 

recuperando deva permanecer preso.

Por fim, considerando o trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor 

ad hoc, bem como, o disposto na Resolução n. 096 de 27/07/2007, do 

Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso, 

c/c artigo 4º, do Provimento n. 009/2007-CGJ, altero o valor outrora fixado 

a título de honorários advocatícios, em favor do Dr. Nilson Tomaz da Silva 

Júnior OAB/MT nº 23151-O, readequando-o para a montante de 04 URH.

Cumpra-se, com urgência.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Marcos Antônio Costa

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258384 Nr: 1103-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo guilherme da silva - 

OAB:2994

 PROCESSO/CÓD. Nº 258384

Vistos, etc.

 Em resposta à acusação, a defesa alega que o acusado faz jus ao 

benefício da Suspensão Condicional do Processo, prevista no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, entretanto o causídico deixou de observar a pena mínima 

do art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo está de 02 (dois) anos, a qual não 

preenche os requisitos legais delineados no artigo supracitado.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 28/11/2018, às 16h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258386 Nr: 1105-69.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Moreira da Silva, Jonatha Bruno da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 PROCESSO/CÓD. Nº 258386

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa de Jonatha Bruno da Silva, alegando a ausência dos requisitos 

autorizadores da custódia cautelar, notadamente diante da fragilidade dos 

indícios de materialidade e autoria.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo 

(fls.176/177).

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pela defesa 

merece acolhimento. Explico.

Assente na doutrina e jurisprudência pátrias que a prisão preventiva 

somente se justifica quando houver prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, surgindo, então, o fumus comissi delicti, dando um 

mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação 

probatória da infração e do infrator (justa causa), consubstanciando-se 

em requisitos básicos e iniciais da custódia.

Pois bem, após detida análise, infere-se que os elementos informativos 

colhidos nas investigações acerca da autoria do indiciado, atualmente 

segregado, mostraram-se frágeis e insubsistentes, senão vejamos.

Preliminarmente, registre-se que os indícios de autoria delitiva do indiciado 

esvaíram-se com a declaração das vítimas em audiência realizada no dia 

09.08.2018 (mídia visual à fl.140), as quais relataram não ter reconhecido 

os suspeitos, vez que os mesmos encontravam-se de capacete e óculos, 

dificultando, portanto, a identificação.

 Segundo consta, o policial militar Adriano confirmou ser o indiciado 

Jonatha Bruno como sendo o indivíduo que saiu do carro (objeto do crime), 

em um supermercado no município de Curvelândia/MT, conforme imagens 

acostadas às fls.14/16.

No entanto, verifica-se que o indício do crime de roubo encontra-se 

fragilizado para que a manutenção do increpado em cárcere prossiga, 

visto que o simples fato de o acusado ter sido visto saindo do carro não 

configura ter sido ele o autor do delito ora examinado.

Nesta senda, sopesando os elementos informativos até então angariados, 
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tenho que a autoria do suspeito Jonatha Bruno da Silva mostrou-se 

duvidosa, afigurando-se temerária a manutenção de sua custódia.

Cumpre assinalar que, não obstante o entendimento de que são fracos os 

indícios de autoria, não se está a afastar peremptoriamente a 

responsabilidade do requerente.

Nessa esteira, tenho que ausentes os elementos necessários para a 

prisão preventiva do segregado, posto que imperiosa apenas a fixação 

das medidas cautelares, por inexistirem nos autos elementos concretos 

que fundamentem o decreto preventivo.

 Diante de todas essas ponderações, inexistindo os indícios suficientes de 

autoria quanto à participação do réu no evento delituoso e por se 

mostrarem suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares 

diversas da prisão, impõe-se a revogação da medida constritiva.

Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor de JONATHA BRUNO DA SILVA, 

mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as quais 

deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e 

decreto da prisão preventiva:

 a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem 

comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois 

necessária para a instrução;

c) Proibição de frequentar bares, botecos, prostíbulos ou 

estabelecimentos congêneres, bem como de ingerir bebida alcoólica em 

local público;

d) Recolhimento domiciliar noturno, entre 22h00min. E 05h00min.

Deverá o Oficial de Justiça advertir o indiciado acerca das medidas 

cautelares estabelecidas, ressaltando que o seu descumprimento 

importará na revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura em nome de Jonatha Bruno da Silva, salvo se 

por outro motivo deva permanecer custodiado.

No mais, DESIGNO nova audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 15h20min.

Intimem-se os réus e requisite-se o policial militar Marcelo Jean Azevedo.

Certifique-se sobre o cumprimento da carta precatória expedida à fl. 129.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Às providências necessárias.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257793 Nr: 835-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira, Silvana de Abreu 

Barcelos, Ronaldo Gerônimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP, Pamela Webster Debiazi Morgan - 

OAB:SP / 288.386

 PROCESSO/CÓD. Nº 257793

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Em defesa prévia foi almejada a absolvição sumária da ré Silvana 

(fls.430/437), sob o argumento de que a acusada não teve qualquer 

participação dos fatos narrados na denúncia, alegando que conhecia 

somente o corréu Ronaldo, para o qual emprestou o seu veículo, alegando 

desconhecer qualquer conduta ilícita que seria praticada com tal veículo 

(VW GOL).

Outrossim, quanto a defesa do réu Cristiano, esta pugna pela sua 

absolvição sumária, arguindo que o único contato que o indiciado teve com 

Ronaldo fora na cadeia e para emprestar um dinheiro para o mesmo, mas 

sem ter conhecimento de qual seria a destinação de tal empréstimo.

Ademais, foi feito novo pedido de revogação de prisão dos indiciados 

Silvana e Cristiano na defesa prévia.

 Por fim, quanto ao réu Ronaldo, por este não foram arguidas preliminares.

É a síntese do necessário. Decido.

Primeiramente, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, conduta atípica para o exercício 

desta.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395 CPP2. Recurso provido. (3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Deste modo, a comprovação da ausência dos indícios suficientes de 

autoria, a alegação da indicada Silvana de não ter participação dos fatos e 

que Cristiano não sabia que o dinheiro emprestado era para fins ilícitos, 

estas são discussões que serão apuradas no decorrer da instrução 

processual, por se confundir com o mérito da ação e, por este motivo, 

somente será analisado no momento em que se for prolatar a sentença, 

após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa.

Ato contínuo, tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva dos 

acusados Silvana e Cristiano postulados em defesa prévia, tem-se que 

foram reconhecidas a materialidade e os indícios de autoria recaindo 

sobre os réus, já apreciados por este juízo quando da representação feita 

pela Autoridade Policial no incidente de CI 25646, oportunidade em que 

fora decretada a prisão preventiva dos mesmos.

Após, a defesa pleiteou pela revogação da prisão, a qual foi indeferida 

pelos fundamentos expostos na decisão, de modo que a causídica 

impetrou Habeas Corpus em favor dos acusados, tendo sido a liminar 

indeferida, conforme fls. 610/611, estando este pendente de análise pela 

Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Logo, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático desde a 

decretação da prisão preventiva dos réus, indefiro novamente o pedido de 

revogação da prisão preventiva dos acusados.

Assim, pelas peças defensivas, verifica-se que carecem de dilação 

probatória por se tratarem do mérito da ação, razão pela qual a apreciação 

se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o princípio da 

busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam 

nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, 

ambos da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 15h30min.

Intimem-se os acusados, seu defensor, o ilustre representante do 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 143308 Nr: 3458-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivael do Carmo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderley Souza Amorim - 

OAB:MT- 10.207

 PROCESSO/CÓD. Nº 143308

 Vistos etc.

Considerando que é de conhecimento deste Juízo que o recuperando 

Rivael do Carmo Rocha já se encontra custodiado na Cadeia Pública desta 

Comarca, devido ao descumprimento das condições impostas do regime 

semiaberto consistente ao comparecimento quinzenal, conforme 

regressão de fl. 986/986-v, designo audiência de justificação para o dia 

20/09/2018 às 15h50min.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Requisite-se o recuperando, atualmente preso na Cadeia Pública desta 

Comarca.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239276 Nr: 2402-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Prado Oliveira Didone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10791

 PROCESSO/CÓD. Nº 239276

 Vistos, etc.

Considerando manifestação ministerial de fls.63/64, designo audiência de 

justificação para o dia 20/09/2018, às 16h45min.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 204174

Vistos, etc.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, visto que contém a 

exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, contendo as 

circunstâncias em que a suposta infração penal foi cometida, a 

qualificação do acusado, a classificação do delito e o rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática e dos autos de inquérito policial se 

verifica a presença de indícios suficientes de autoria do delito imputado ao 

acusado.

Assim, para que a denúncia fosse recebida, foram exauridas a 

apreciação da presença de todas as condições necessárias à 

admissibilidade da ação penal, não se verificando, desta feita, a manifesta 

inépcia da inicial; a falta de pressupostos processuais ou condições para 

o exercício da ação penal; ou, ainda, a falta de justa causa para o 

exercício desta.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RETRATAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Recebida a denúncia, depois da apreciação das 

condições da ação (art. 395 - CPP), não é dado ao juiz, salvo em casos de 

nulidade ou de erro material, desconsiderar a decisão, para rejeitá-la. 

Precedentes. 395CPP2. Recurso provido.” (3172 TO 2009.43.00.003172-0, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 

Julgamento: 26/02/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.603 de 08/03/2013).

 Ressalte-se a idoneidade do depoimento da vítima e dos policiais que 

participaram das diligências que resultaram na prisão do réu, posto que de 

acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal não há 

irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências 

serem ouvidos como testemunhas.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa de que não ficaram 

comprovadas a materialidade e os indícios de autoria do delito, tenho que o 

depoimento da vítima realizado na fase policial (fl.14) e a prisão em 

flagrante (fl.11) oferecem indícios suficientes de autoria e materialidade do 

delito em questão, de modo que a veracidade ou não das informações 

serão apuradas no decorrer da instrução processual.

Assim, no que tange a culpa do acusado, demandaria, necessariamente, 

amplo desenvolvimento da matéria fático-probatória, razão pela qual a 

apreciação se mostra inoportuna neste momento processual, haja vista o 

princípio da busca da verdade real “favor rei”, e considerando que não 

encaixam nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, artigo 397).

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva arguida e dou 

regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 27/09/2018 às 14hs00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o MP e as testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107300 Nr: 4606-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Carafini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE APARECIDA 

MARTINS E SOUZA - OAB:262785

 Vistos, etc.

Tendo em vista a justificativa apresentada pela parte ré, DEFIRO o pleito de 

fls. 291/291 nos termos ali delineados, conferindo o prazo de 15 (quinze) 

dias para cumprimento da medida e comprovação nos autos.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98746 Nr: 5570-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSC Comércio de Peças para Caminhões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo L. Lucca e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MEDEIROS LOPES - 

OAB:RS 27.915, Jandira Pauletto - OAB:RS 51.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de matéria imprensa com a 

finalidade de intimar o procurador da parte exequente, para que 

providencie o pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça no prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, informo que a guia de 

recolhimento de diligência deverá ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça - www.tjmt.jus.br > emissão de guias online diligência > emissão 

de guia de diligência ou guia de complementação de diligência. Referido 

pagamento deverá ser comprovado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115361 Nr: 1515-96.2018.811.0086

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 291 de 492



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

providêncie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 

25,00, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88172 Nr: 3369-14.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ricardo Borkoski, Tadeu Borkoski Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Kapp, Gliceu Kuhn, Maria Lucia de 

Paula Kunh, Henrique Kuhn Filho, Roselia Kerne Kuhn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Vida - OAB:PR 17.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Kapp - OAB:PR 42.160

 Nos termos da legislação vigente da CNGV, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

através de seu advogado da r. sentença a seguir transcrita: "Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada 

inicialmente por Bunge Alimentos S/A em desfavor de Cláudio Kapp e 

outros.

 Vislumbra-se dos autos que, intimada a parte Autora para providenciar o 

recolhimento das custas (vide fls. 77/78 e 82/83), sob pena de extinção, 

até a presente data não houve qualquer manifestação, e tampouco a 

comprovação do devido recolhimento.

 Assim, configurado o abandono da causa, não se pode admitir a 

eternização do processo, nem há que se falar em arquivo provisório 

permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários uma vez 

que não vislumbro nos autos instrumento procuratório conferido pela parte 

ré para fins de constituição de advogado.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47441 Nr: 4350-38.2010.811.0086

 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: Antonio Carlos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Jesus de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Massahiro Nanaka - 

OAB:MT 13.515-A, Silverio Soares de Moraes - OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Massahiro 

Nanaka - OAB:MT 13.515-A

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados de parte da r. sentença a seguir transcrita:"...Isto 

posto, JULGO EXTINTO a presente Ação Declaratória de Rescisão de 

Contrato c.c. Perdas e Danos proposta por Antonio Carlos da Costa em 

desfavor de Noel Jesus de Arruda, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 

85, § § 8° e 10, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das 

custas processuais, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do 

art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88172 Nr: 3369-14.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ricardo Borkoski, Tadeu Borkoski Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Kapp, Gliceu Kuhn, Maria Lucia de 

Paula Kunh, Henrique Kuhn Filho, Roselia Kerne Kuhn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Vida - OAB:PR 17.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Kapp - OAB:PR 42.160

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada 

inicialmente por Bunge Alimentos S/A em desfavor de Cláudio Kapp e 

outros.

 Vislumbra-se dos autos que, intimada a parte Autora para providenciar o 

recolhimento das custas (vide fls. 77/78 e 82/83), sob pena de extinção, 

até a presente data não houve qualquer manifestação, e tampouco a 

comprovação do devido recolhimento.

 Assim, configurado o abandono da causa, não se pode admitir a 

eternização do processo, nem há que se falar em arquivo provisório 

permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários uma vez 

que não vislumbro nos autos instrumento procuratório conferido pela parte 

ré para fins de constituição de advogado.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107300 Nr: 4606-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Carafini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIX SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE APARECIDA 

MARTINS E SOUZA - OAB:262785

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO da parte Requerente, 

através de seu advogado, da expedição do Termo da Caução, devendo 

esta comparecer na Secretaria da 1ª Vara para assinar dreferido termo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82650 Nr: 559-85.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Küster Andriata - 

OAB:MT 15.998A, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de informar aos procuradores da requerente Luciana da Silva 

Campos que a audiência de inquirição da mesma no juízo deprecado foi 

designada para o dia 17 de Outubro de 2018 ás 15:00 horas. Nada mais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 292 de 492



2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48793 Nr: 29-23.2011.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 70.

Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou comprovação por 

meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o endereço.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 1526-72.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Machado Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, Celso Noboyuki Yokota - OAB:33.389, Fernando Simão - 

OAB:MT 10.066-B, Julio Cesar Tissiani Bonjorno - OAB:33.390, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial pelo requerente JOÃO CARLOS MACHADO GARCIA, em 

face da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA e 

JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil e, deixo de modificar ou rever 

qualquer cláusula contratual referentes ao contrato de consórcio 

celebrado pelas partes.Em virtude de sua sucumbência, condeno a parte 

demandante ao pagamento das custas processuais, assim como ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 

10% do valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2°, 

do Código de Processo Civil.Saliento que, tendo em vista o deferimento do 

benefício da gratuidade da justiça ao requerente às fls. 79/80, a 

exigibilidade da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais 

permanecerá sob condição suspensiva, consoante disposto no artigo 98, 

§ 3°, do CPC.Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42412 Nr: 1885-90.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Agrenco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Lima de Melo - 

OAB:12144, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:MT 11.785, 

Ronimárcio Naves - OAB:MT 6525

 Como a executada bem apontou, foi decretada a sua falência pelo juízo 

da Primeira Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da 

Comarca de São Paulo/SP, em 02/08/2013, nos autos do processo n°. 

0188041-64.2008.8.26.0100. Na sentença que decretou a falência, foi 

determinada a suspensão de todas as ações ou execuções contra a 

falida e proibiu a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de 

bens do falido, sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se 

houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades 

normais do devedor “se autorizada a continuação provisória das 

atividades”. Nesse diapasão, é fundamental que seja obedecido ao 

disposto no artigo 76, da Lei 11.101/2005, Nesse sentido, o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram que o Juízo 

da falência exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse 

da massa falida, caracterizando sua indivisibilidade. Em um processo 

falimentar, o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de 

suas dívidas, razão pela qual não deve ser prestigiada a regra da 

execução individual, pois credores podem ser preteridos. Desta forma, 

imprescindível a instauração do concurso de credores perante o Juízo 

Falimentar, a fim de que seja assegurado o tratamento paritário a todos os 

credores de uma mesma categoria no recebimento do que lhes é devido. A 

competência do Juízo Falimentar é absoluta, de modo que pode ser 

conhecida a questão de ofício pelo magistrado, independente de qualquer 

provocação e atrai os créditos já consolidados, como consta do presente 

cumprimento de sentença. Portanto, nos termos do artigo 76, da Lei 

11.101/2005, DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO 

DESTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FAVOR DO JUÍZO DA PRIMEIRA 

VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA 

COMARCA DE SÃO PAULO/SP, na qual tramita o feito n°. 

0188041-64.2008.8.26.0100, onde foi decretada a falência da executada 

MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54414 Nr: 1897-02.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Clinica de Ginecologia e 

Obstetricia, Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 109/110, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de 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.: 35946 Nr: 2288-30.2007.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C da Silva Gas - Me, Aline Lucia da Silva 

Pereira, Leandro Félix Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Serviuc de Souza - 

OAB:MT 20.090-O, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar quais são os 

documentos que pretende desentranhar, bem como para que compareça 

em Cartório para retirá-los em razão de não ser possível a postagem pelo 
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juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70307 Nr: 2849-78.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Nagib Kruger - OAB:MT 4.419, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 70, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de 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.: 71691 Nr: 203-61.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Gomes Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 76, 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76572 Nr: 202-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clesio Dias Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Nogueira, Dirce Fonseca Meirelles 

Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

De proêmio, consigno que o feito em epígrafe está pronto para julgamento, 

não fosse a questão acerca da renúncia do causídico que patrocina os 

interesses do embargante CLÉSIO DIAS BARBOSA, informada às fls. 60.

O patrono apresenta notificação de renúncia às fls. 61, no entanto, a 

assinatura aposta no referido documento não é do embargante, mas sim 

de seu procurador, constituído através da procuração de fls. 56, o qual 

não tem poderes específicos para receber a renúncia de advogado, eis 

que os poderes exercidos pelo mandatário devem estar dentro dos limites 

do que está previsto expressamente no contrato.

A renúncia do advogado deve ser exarada ao cliente de forma que seja 

possível aferir que este tenha efetivamente tomado ciência do ato, nos 

termos do artigo 112, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia.”

Assim, a renúncia efetuada não pode ser tida como válida. Todavia, o 

causídico não pode ser compelido a continuar patrocinando os interesses 

de pessoa cuja relação de confiança teria sido quebrada.

Sendo assim, apenas para tentar evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, intime-se o causídico renunciante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos comprovante hábil a 

demonstrar que o embargante tenha tomado ciência de sua renúncia, bem 

como para que ele constitua novo advogado.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70313 Nr: 2855-85.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nogueira, Dirce Fonseca Meirelles Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Antes da apreciação do pedido da parte exequente formulado às fls. 

43/44, consigno que a presente execução foi instruída com cópia simples 

do título executivo, qual seja, o contrato de arrendamento de imóvel rural.

Sendo assim, para suprir a referida irregularidade, tendo em vista que o 

título original deve ser encartado aos autos, intime-se o causídico da parte 

exequente para juntar o título original ou cópia devidamente autenticada, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, parágrafo único, 

c/c artigo 801, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70676 Nr: 3173-68.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Nogueira, Dirce Fonseca Meirelles Souza Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Considerando que esta ação de cobrança tem como objeto o contrato de 

arrendamento rural celebrando pelos requerentes com o requerido, o qual 

também é objeto da execução n°. 2855-85.2012.811.0086, código 70313, 

havendo identidade de causas de pedir, configura-se relação de conexão 

entre as demandas, conforme previsto no artigo 55, do Código de 

Processo Civil.

Desta forma, para evitar decisões conflitantes acerca dos feitos 

mencionados, proceda-se ao apensamento desta ação de cobrança à 

ação de execução supracitada, tornando os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 50848 Nr: 1895-66.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Aparecido dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Catarino Acker, Zenaide Paz Cavalheiro 

Acker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: - - OAB:MT, Oduvaldo Lopes 

Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 Vistos. Cuida-se de embargos à execução opostos pelo 

embargante/executado EDILSON APARECIDO DOS REIS, em face dos 

embargados/exequentes MÁRIO CATARINO ACKER e ZENAIDE PAZ 

CAVALHEIRO ACKER, todos já qualificados nos autos. (...) Portanto, 

RECONHEÇO A DECADÊNCIA DO DIREITO DO EMBARGANTE para propor 

a presente demanda e JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS NO QUE 

TANGE À ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL e, por consequência, 

REJEITO os presentes embargos à execução opostos pelo embargante 

EDILSON APARECIDO DOS REIS, em face dos embargados MÁRIO 

CATARINO ACKER e ZENAIDE PAZ CAVALHEIRO ACKER, nos termos do 

artigo 920, inciso III, c/c artigo 487, incisos I e II, ambos do CPC, e JULGO 

EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deste modo, havendo 

sucumbência integral da parte embargante, condeno-o ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência ao 

causídico da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC. 

Porém, com fulcro no artigo 98, § 2°, do CPC, tais obrigações 

permanecerão sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao 

embargante, o qual foi patrocinado pela Defensoria Pública ao longo do 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Traslade-se cópia desta 

decisão para os autos n°. 3284-23.2010.811.0086, código 47861. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47861 Nr: 3284-23.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Catarino Acker, Zenaide Paz Cavalheiro Acker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Aparecido dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Ante o julgamento pela improcedência dos embargos à execução e 

reconhecimento da decadência do direito do executado sob n°. 

1895-66.2011.811.0086, código 50848, intime-se a parte exequente para 

requerer o impulsionamento da execução, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54683 Nr: 2164-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Sabino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:MT 22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por B. V. 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

NILO SABINO DE ARRUDA, todos qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 68.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78583 Nr: 1866-11.2014.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Varella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Battaglini Romão, Cleunice Alves, 

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 90.

Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou comprovação por 

meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o endereço.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 2546-30.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Righi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Preserve Prestadora de Serviços e 

Transportes Ltda - Me, Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Intime-se o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM para efetuar o depósito do valor 

remanescente referente aos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova pericial, vez que às fls. 743/744 foi 

informado apenas o depósito de apenas metade do valor.

Após, caso a importância remanescente tenha sido depositada, intime-se 

o perito para dar início aos trabalhos e, havendo requerimento, fica desde 

logo deferida à liberação de 50% da verba honorária para realização dos 

trabalhos, com o restante condicionado à homologação do laudo.

 Os trabalhos deverão se iniciar no prazo de até 10 (dez) dias após a 

liberação da 1ª parte dos honorários, ou da intimação pela Gestora 

Judiciária, em caso de não ser requerido aquele adiantamento.

 O laudo deverá ser juntado aos autos em 15 (quinze) dias, a contar do 

início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 10 (dez) dias e venham conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52668 Nr: 210-87.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Peinado Jacob
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): F' NA E-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E 

NEGOCIOS LTDA, Luciano Dias Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:17630/O

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço da parte requerida (fls. 188/190), não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos 

somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45855 Nr: 1267-14.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Valcarenghi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Resende Alves Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Efetuado bloqueio de valores nas contas bancárias da executada 

conforme minuta de fls. 45/46, foi constritada a importância de R$ 815,63 

(oitocentos e quinze reais e sessenta e três centavos).

A executada se manifestou às fls. 49/51, informando que o montante 

bloqueado seria impenhorável, considerando que seria proveniente da 

pensão por morte que recebe do INSS em decorrência do falecimento de 

seu marido e que a importância estaria depositada em conta poupança e 

seria inferior a um salário mínimo.

Às fls. 60/61 o exequente concordou com o pedido da executada, 

pugnando pela penhora de bens móveis através do Sistema RENAJUD.

Sendo assim, verificando que o valor bloqueado é proveniente de 

benefício previdenciário de pensão por morte e que está depositado em 

conta poupança, inferior a um salário mínimo, tal situação incide nos casos 

de impenhorabilidade descritos no artigo 833, incisos IV e X, do Código de 

Processo Civil.

Desta feita, impossível a manutenção da constrição da importância 

pecuniária, de modo que determino o seu desbloqueio e consequente 

restituição à conta bancária da parte executada.

No mais, defiro o pedido do exequente às fls. 60/61.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ da executada (CPF 

682.323.149-15).

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1061-92.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda, Adir Freo, Marlon 

Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos requeridos ADIR FREO 

(CPF: 779.163.870-34), CARLA CRISTIANA BUSS (CPF: 643.887.510-49) e 

UNION TRANSPORTES LTDA (CNPJ: 08.432.182/0001-81) somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Verifico a citação dos requeridos Lucinete Maria da Silva Freo à fl.104 e 

Marlon Cristiano Buss à fl.122.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77453 Nr: 989-71.2014.811.0086

 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-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HeGL(PP, JH, DJG, EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Cicero Augusto Milan - OAB:MT 16.703-O, Sandro 

Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Considerando que o requerido Edson da Silva está em local incerto e não 

sabido, bem como a parte requerente não logrou êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com prazo 20 (vinte) dias.

Em caso de inércia da requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scherer - 

OAB:101.010, Fabricio Carvalho de Santana - OAB:07066/O - MT

 “Vistos.

Considerando que o réu não foi pessoalmente citado do recebimento do 

aditamento da denúncia, e não compareceu a presente audiência, dou-a 

por prejudicada e a redesigno para 26/09/2018, às 14h00min.

Sai a testemunha presente Paulo Roberto de Castro intimada.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para as testemunhas da 

defesa Ercílio Cândido da Costa e Solimárcia Aparecida Ribeiro.

Oficie-se a Comarca de Sorriso/MT informando a nova data da audiência e 

solicitando a citação do réu quanto aos termos do aditamento e a sua 

intimação para comparecer ao ato.

Intime-se a defesa constituída pelo DJE.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97784 Nr: 4958-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Kelvin Breno Rowe Rodrigues - OAB:MT 

16.084
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 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 304/324, que condenou o acusado a pena de 

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, 

cumpra-se integralmente a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 1930-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Gondim dos Santos 

- OAB:11905 MT

 Vistos.

Tendo ocorrido a preclusão pro judicato, haja vista o transito em julgado do 

acórdão de fls. 236/239, certificado à fl. 246, intimem-se as partes a fim de 

que se manifestem na fase do art. 422 do CPP, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos para designação de Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119429 Nr: 3420-39.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Considerando que em contato telefônico realizado na presente data, a 

advogada Dra. Ivonir Alves Dias informou que atua no presente feito em 

defesa do réu, intime-se a i. causídica, via DJE, para apresentar resposta 

à acusação, no prazo legal, bem como para proceder a juntada aos autos 

da respectiva procuração.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 87092 Nr: 3150-20.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Antunes de Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 Vistos. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em 

desfavor de Paulo Antunes de Lima Neto, pelo suposto cometimento do 

crime previsto no art. 306, caput e §1º, inciso I, do Código de Trânsito 

Brasileiro. É o relato necessário. Decido. De proêmio, quanto ao prazo 

para oferecimento da denúncia, verifico que o excesso de prazo não tira a 

legitimidade do Ministério Público para a ação penal, constituindo mera 

irregularidade. Ademais, compulsando os autos, verifico que o pedido 

formulado pela Defesa do acusado merece ser acolhido, haja vista que 

conforme disposto no art. 294 da Lei 9.503/97, a suspensão cautelar da 

permissão ou habilitação para dirigir veículo poderá ser decretada pelo 

juiz, quando a medida for necessária para garantia da ordem pública. No 

caso dos autos, não vislumbro a presença de elementos concretos a 

demonstrar a necessidade da manutenção da medida, visto que a medida 

já perdura por 3 (três) anos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado 

pela Defesa e REVOGO a medida cautelar de suspensão da habilitação 

outrora aplicada ao autuado. Por fim, tendo em vista que o réu reside na 

comarca de Lucas do Rio Verde/MT, expeça-se carta precatória para 

aquela comarca para realização de audiência de suspensão condicional 

do processo. Oficie-se o DETRAN, para que proceda a devida baixa da 

restrição. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117784 Nr: 2671-22.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, 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

 “Vistos.

Dou por prejudicada a presente audiência, ante a justificativa da psicóloga 

do Juízo, Alessandra Salesse, que informou nos autos a impossibilidade 

de comparecer na presente audiência.

Destarte, redesigno o presente ato para o dia 05/09/2018, às 17h00min.

Saindo os presentes intimados.

Requisite-se o acusado, que está preso.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109350 Nr: 5628-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Lemes Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:17346/B

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE sobre o cálculo da 

pena imposta lançado às fls. 34, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117818 Nr: 3931-37.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrei Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para MANIFESTAR-SE sobre o cálculo da 

pena impósta lançado às fls. 199, no prazo legal. É o que me cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73085 Nr: 1988-18.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Intimem-se as partes do laudo juntado à ref. 90 para manifestação.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 4243-75.2017.811.0012
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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: ALBERTINA ELOY CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

CNPJ: 10519960000116. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c dano moral que Albertina Eloy Cardoso promove em desfavor de 

Eldorado Comércio de Motos Ltda. No bojo da peça inaugural a requerente 

pleiteia a citação via edital do demandado, sustentando o esgotamento dos 

meios disponíveis para obtenção do endereço deste.

Despacho/Decisão: Vistos.Cuida-se de ação declaratória de extinção de 

débito, cumulada com reparação por danos morais, proposta por 

ALBERTINA ELOY CARDOSO em face de ELDORADO COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA.Pretende a autora declaração de quitação de débito junto à 

requerida, em relação à motocicleta de marca/modelo I/SHINERAY XY 150 

GY, de cor vermelha, placa NUB0663, Chassi LXYJCKL05C0572462, 

ano/modelo 2012, em 20/04/2012, bem como a condenação desta ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação 

moral.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relato. Fundamento. 

Decido.1. Da gratuidade da justiça. Presentes os requisitos legais, defiro a 

gratuidade da justiça.A gratuidade da justiça compreenderá o contido nos 

incisos do §1º do art. 98 do CPC. A concessão da gratuidade não afasta, 

(i) a responsabilidade da parte autora/beneficiário(a) pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência (CPC, §§2º e 3º, art. 98); (ii) o dever da parte 

autora/beneficiário(a) pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas.2. Da citação.Comprovada a localização incerta e desconhecida 

da empresa requerida (ref. 8), defiro o pedido de citação por edital.Cite-se 

o requerido via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, 

contestar o pedido inicial no prazo legal.Citado e decorrido o prazo, desde 

já nomeio-lhe curador especial a Defensoria Pública, conferindo-se vista 

dos autos para apresentação de contestação ou manifestação, se e 

conforme o caso dos autos, ou meramente para ter ciência da nomeação 

e conhecimento do processo.Apresentada a defesa e havendo arguição 

de quaisquer das matérias elencadas no art. 337 do CPC, intime a parte 

autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.Após, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

nova deliberação, ou julgamento antecipado da lide, se for o 

caso.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, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 08 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72662 Nr: 1837-52.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado do autor para contrarrazoar o recurso interposto 

na ref.50 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28144 Nr: 2585-31.2008.811.0012

 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: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30.957-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DO REGO BARROS 

FILHO - OAB:11.508-GO, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275, KENIA CRISTINA BORGES - OAB:16122-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 10.317/10.318, concedendo ao “expert” nomeado o 

prazo, improrrogável, de 30 (trinta) dias para conclusão da perícia e 

juntada do laudo, nos termos do art. 476 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100194 Nr: 588-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACLEITON RODRIGUES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Cientifique-se a defesa técnica do réu a respeito da juntada das folhas de 

antecedentes criminais e da consulta ao sistema infoseg em nome da 

vítima à ref. 151.

Nos termos do artigo 472, parágrafo único, consigno que serão extraídas 

cópias da pronúncia e do relatório do processo.

 Todavia, em relação ao fornecimento de cópias dos depoimentos 

extrajudiciais das testemunhas Mariana, Vanusa, Khezia, da vítima e

 do acusado para os jurados, indefiro o pedido do Ministério Público.

No mais, EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO para a testemunha Elcio 

Barreto de Araújo, observando-se o endereço indicado na audiência de 

ref. 53, qual seja: Rua Carazinho, Quadra 16, Bairro Henry, Nova 

Xavantina/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106974 Nr: 4215-73.2018.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. DA G BARBOSA, WALTER DE JESUS CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o disposto na Súmula 481 do STJ, bem como os artigos 98 e 

ss do CPC, aliado à ausência de qualquer documento apto a comprovar a 

hipossuficiência de recursos por parte da parte autora, intime-a para, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, acostar aos autos documentos que 

comprovem sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e 

demais despesas de ingresso, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 107070 Nr: 4261-62.2018.811.0012
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS CAJES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional - Procuradoria da Fazenda 

Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos à execução fiscal, suspendendo o 

processo principal em apenso (Código nº 14394), até o julgamento do 

presente feito ou ulterior deliberação em sentido contrário.Sem prejuízo, 

defiro o pedido antecipatório formulado, determinando ao executado que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para que a 

embargante consiga expedir em seu favor Certidão Positiva de Débitos 

com Efeitos de Negativa (art. 206 do CTN), no que diz respeito às CDAs nº 

12  6  04  002582-95 ,  12  7  04  00506-08 ,  12  2  04  001146 /93  e 

12.6.04.002583-76.Certifique ao processo físico n° 814-23.2005.811.0012, 

Código 14394, o efeito suspensivo.Nos termos do art. 17 da Lei nº 

6.830/80, cite-se a embargada para, querendo, em 30 (trinta) dias, sobre 

ele se manifestar.Após, conclusos.Cumpra-se.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88233 Nr: 1594-07.2018.811.0044

 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: Marco Antonio Claudino, Antonio Helio de Campos Silva, 

José Carlos Menezes, Luiz Antonio Soares Leonardo, Gildo Rodrigues 

Costa, Alessandro Sousa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Zamignani, Helena Tertuliano 

Zamignani, Reinaldo Gemenes, Valeria Regina Zamignani Gemenes, 

Patricia Zamignani Maluf, Alexandre Uebi Maluf, Denis Roberto Zamignani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:9601/B/MT, João Bosco dos Santos - OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em consonância com o entendimento deste Tribunal, reconsidero a 

decisão de fl. 46, e DEFIRO o pedido de fls. 47/52, no que tange ao 

pagamento das custas e taxas judiciais ao final da tramitação do 

processo.Intimem-se os autores da presente decisão.Nos moldes do art. 

334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Cite-se 

o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação das partes 

deverá ser pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o 

prazo para contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

par te autora para de l iberação em 10 d ias . In t imem-se . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 20 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62515 Nr: 1670-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pinto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina Viana Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto ao laudo pericial de 

fls.66/67, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B, DORVALINO GLERIAN - OAB:18906

 Vistos.

Encaminhe-se o presente feito a defesa para, querendo, ratificar os 

memoriais finais, no prazo legal.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 4398-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Flavio de Souza, Naide Nei Pereira de Souza, José 

Christovão de Souza, Paulo Luiz Camilo, Elizabete Maria de Souza Camilo, 

Espólio de Antonio Laercio de Souza, Vanda Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laerte Silvério - OAB:97.410/SP, 

Marcos Vinicius Silvério - OAB:16319, Vanuza Marcon Matheus 

Silverio - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação contida na petição de fl. 438, oficie-se o Juízo 

Deprecado, solicitando a devolução das Cartas Precatórias expedidas, 

independente do seu cumprimento.

Aguarde-se audiência designada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72139 Nr: 2490-21.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Jesus Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rodrigues Rocha Júnior, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 Vistos, etc.

Descontituo a perita nomeada à fl. 94 e nomeio o perito Dr. Alex Rodrigues 

Aspett Cott (Poderá ser localizado na Secretaria Municipal de Saúde), para 

que proceda a realização da perícia médica, devendo o Sr. Perito ser 

intimado para que designe hora e local para realização do exame, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84878 Nr: 4606-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 299 de 492



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pela parte 

autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de setembro de 

2018, às 18:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55021 Nr: 1038-44.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Luiz da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA VANESSA 

WINGENBACH DA SILVA - OAB:16466

 Ante o exposto concedo a liberdade provisória do denunciado 

GUILHERME LUIZ DA CUNHA (brasileiro, portador do RG n° 1385570-0 

SSP/MT, inscrito no CPF n° 029.645.871-07, nascido aos dias 06/05/1989, 

filho de Paulo Rosa da Cunha e Juveni Francisca Ramos) cumulada ao 

cumprimento das medidas cautelares acima.Expeça-se alvará de soltura, 

se por outro motivo não estiver preso, intimando-o que no caso de 

descumprimento de qualquer dessas obrigações ou da prática de outra 

infração penal será revogado o benefício.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83124 Nr: 3827-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednei Clugg, Adilson Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior - OAB:15.193 - MT

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva e concedo a liberdade 

provisória aos réus EDNEI CLUGG (brasileiro, solteiro, nascido em 

Colider-MT, em 22.10.1991, portador do RG n.º 2412240-8 SSP-MT, 

inscrito no CPF n.º 050.289.191-27-00, filho de Tereza Aparecida Vieira 

Clugg, residente e domiciliado no Bairro Sagrada Família, próximo ao 

campo do Tigrão, no município de Rondonópolis-MT) e ADILSON CLUGG, 

(brasileiro, casado, nascido em Campo Mourão-PR, em 09.05.1981, 

portador do RG n.º 13885170 SSP-MT, inscrito no CPF n.º 942.955.811-00, 

filho de Sebastião Clugg e Tereza Aparecida Vieira Clugg, residente e 

domiciliado no Bairro Sagrada Família, próximo ao campo do Tigrão, no 

município de Rondonópolis-MT), comprometendo-se a cumprir as seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão: a) manter o endereço sempre 

atualizado; b) comparecer a todos os atos do processo quando solicitado; 

c) proibição de ausenta-se da comarca sem autorização; e d) 

recolhimento domiciliar noturno, inclusive, aos finais de semana e feriado, 

exceto se estiver trabalhando.Expeça-se alvará de soltura e termo 

compromisso, se por outro motivo não estiverem presos, intimando-o que 

em caso de descumprimento de qualquer medida cautelar será revogado o 

beneficio.Intimem-se os réus Ednei Clugg e Adilson Clugg no momento em 

que for cumprido o alvará de soltura, salvo se por outro motivo não 

estivem presos, da data da audiência de instrução e julgamento que será 

realizada nesta comarca no dia 11.09.2018, às 

16h:30min.Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32399 Nr: 641-53.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Prezzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Fachinello - 

OAB:27.517/SC, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das 

informações de fls. 140/142 que trata da ausência do pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89877 Nr: 2462-82.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO ACACIA LTDA ME, Melissa Cristina Carvalho 

Bisco, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código 89877 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 2462-82.2018 – Mediação/ Conciliação

CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT, cadastrado sob nº Procedimento 190602 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/10/2018 às 13h30min, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga.

Certifico ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, 

Dr. JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga.

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as).

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis 1208-74.2017.811.0023 – Código: 83467

TIPO DE AÇÃO: DIREITO CIVIL>CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO

REQUERENTE: LEONARDO CAZZONATO TRANSPORTES EIRELI

ADVOGADOS: ANDREIA LILIA BUSATTA – OAB/RS 72562 E RICARDO 

FAVARIN – OAB/RS 57947

REQUERIDO: FRANCISCO ORTIZ FERNANDES

ADVOGADO: IRINEU PAIANO FILHO OAB/MT 6097

FINALIDADE: Notificação das partes autora e requerida para comparecer à 

sessão de CONCILIAÇÃO agendada para a data de 14/09/2018 Horário : 

13:00h – Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Peixoto de Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: 

Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 

66-9.9927-8046.

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91710 Nr: 2425-21.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIPES DE MELO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, na qual se pede a 

apresentação de extratos bancários dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, bem como todos os contratos de 

empréstimos consignados na conta da requerente.

 Conforme petição inicial, a parte autora informou que “o requerido se 

recusou a fornecer os referidos extratos”, todavia, não fez prova nos 

autos da alegação de recusa do requerido, conforme documentos 

juntados na inicial. Portanto, não há co mo se considerar configurada a 

resistência do banco. Não é razoável que o pedido seja feito diretamente 

ao poder judiciário, sem o pedido extrajudicialmente ao requerido/banco. 

Diante disso, como forma de evitar que o poder judiciário se torne posto de 

atendimento bancário, DETERMINO que a parte autora, traga aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, notificação extrajudicial ou carta com AR, para 

fins de comprovar a recusa do requerido em atendê-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71548 Nr: 689-70.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7.975-B, MATHIS HALEY PUERARI - OAB:22764/O, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16.505-B

 FINALIDADE: intimar o(s) advogado(s) do denunciado para apresentar 

resposta a acusação, no prazo de lei.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143086 Nr: 4890-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA GOMES, MARIA APARECIDA PIMENTA 

DE OLIVEIRA

 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:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162141 Nr: 1385-34.2018.811.0013

 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: DANIEL VIRGINIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ISTO POSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e 

CONDENO a parte reclamada, BANCO BRADESCO S/A. ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à 

parte reclamante, DANIEL VIRGINIO DA SILVA, valor esse acrescido de 

juros e correção monetária a partir deste decisum. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor da condenação, na forma do 

art. 85, §2º, CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53907 Nr: 5180-63.2009.811.0013

 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: APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Vieira Lopes - 

OAB:72-B/RO

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47667 Nr: 4346-94.2008.811.0013

 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: Aurea Candida Rodrigues, João Claiton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seila Maria Álvares da Silva, Hailton Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 47540 Nr: 4211-82.2008.811.0013

 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: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea Candida Rodrigues, João Claiton 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 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.: 137167 Nr: 2474-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideval Martinez Toro, Wilson Martinez Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso é tempestivo, portanto abro vistas para a parte 

autora apresentar as contrarrazões.

 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:

 Certifico para os devidos fins, que consta nos autos em ref.137/138 

juntada dos alvarás expedidos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Defiro a habilitação do município nos autos. Anote-se onde couber. 

Retifique-se autuação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 18-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): França Palace Hotel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

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.: 114430 Nr: 1725-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

Social-BNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG do Brasil Ltda, Manoel Joaquim da Silva 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Forster - OAB:209708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A/MT

 Diante da juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126773 Nr: 6634-34.2016.811.0013

 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: Adrianne Fernandes Filgueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor acerca do pedido anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167853 Nr: 4042-46.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA DA SILVEIRA

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

15h30, 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.: 97539 Nr: 1021-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Olga Cebalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO DE ALMEIDA 

TEIXEIRA - OAB:15073/A

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167833 Nr: 4033-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->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: SILVIO PEDRO DE CARVALHO

 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 28.11.2018, às 

15h15, 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
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 Cod. Proc.: 167439 Nr: 3836-32.2018.811.0013

 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: DEUZAMAR ROCHA

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

15h00, 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.: 167265 Nr: 3763-60.2018.811.0013

 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: Sonia Queiroz Roberto

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

14h45, 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.: 167169 Nr: 3734-10.2018.811.0013

 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: Roseli dos Santos 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

14h30, 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.: 165869 Nr: 3097-59.2018.811.0013

 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: Giselly das Graças Marques de Souza

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

14h15, 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.: 164556 Nr: 2399-53.2018.811.0013

 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: ELIZABETE CARLOS 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

14h00, 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150053 Nr: 7997-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Sonegados->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allan Patrick de Queiroz, Alex Tony Ferreira de 

Queiroz, Viviane Keller de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adjayme de Faria Melo - 

OAB:OAB/RN 7464

 Vistos.

 Verifico que as preliminares se confundem com o mérito, razão pela qual 

deixo para analisá-las em momento de sentença.

Considerando as alegações das partes expostas nas peças até então 

apresentadas deixo de designar audiência preliminar, sendo oportuno 

registrar que a conciliação pode ser obtida em qualquer fase do 

procedimento.

 Intime as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas a 

serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157449 Nr: 11593-14.2017.811.0013

 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: HILDA 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

13h45, 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, 
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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.: 148863 Nr: 7414-37.2017.811.0013

 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 da Conceição Carvalho Cruz

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

13h30, 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.: 146085 Nr: 6191-49.2017.811.0013

 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: Daniel Cordeiro 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

13h15, 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.: 144939 Nr: 5674-44.2017.811.0013

 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: PAULINO RODRIGUES DE SOUZA

 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.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28.11.2018, às 

13h00, 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.: 131255 Nr: 8693-92.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaúcha Diesel Comércio e Importação de Auto Peças 

Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON PAULA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 5759-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH A DE OLIVEIRA – ME, ELIZABETH 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Adimarco Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente pasra dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis conforme requerido.

Após, voltem conclusos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 
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OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Defiro pedido de penhora on line.

Após voltem em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59692 Nr: 32-03.2011.811.0013

 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, Municipio 

de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura, Ana Rita Maciel Ribeiro, Paulo 

Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, Wagner Luiz Ribeiro - 

OAB:, Wagner Luiz Ribeiro - OAB:MT/19.091

 Atenda-se ao M.P., com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81327 Nr: 3514-22.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dailza Peixoto Aquino de Oliveira, Lauro 

Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico que o perito se manifestou no corpo do processo - fl. 111/verso. 

Nesse sentido, impulsiono o presente para abrir vista a parte autora para 

apresentação das alegações finais, como determinado à fl. 107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61223 Nr: 1563-27.2011.811.0013

 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: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusebio, 

José Francisco Brito Eusebio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Redigolo 

Novaes - OAB:100882

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 5397-33.2014.811.0013

 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: Olga Lucia da Costa Oliveira, Laura Oliveira Ribeiro, 

Augusto César Fagundes Costa, GOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aguimar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e considerando que se trata de 

processo de Meta do CNJ, impulisono o presente feito com o fim de intimar 

os Requerentes, através do advogado constituído para retirada do alvará 

judicial expedido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87820 Nr: 5539-71.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alethea Assunção Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte requerida para que no prazo de 15(quinze)dias, efetue o 

pagamento do montante da condenção no valor de R$159.246,38 (cento e 

cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito 

centavos, sob pena de acrescimo da multa de 10%(dez por cento)e 

também de honorários advocácios no montante de 10%(dez por cento), 

nos termos do art.523, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84958 Nr: 2506-73.2013.811.0013

 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: Maria Nazare Calado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para requerer o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52305 Nr: 3558-46.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alda Paula Coelho Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Pontelac Ltda, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar as partes acerca do laudo pericial juntado às fls.196/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50872 Nr: 2117-30.2009.811.0013

 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: GNS, Luciley Alves Nogueira

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora para apresentar numero de conta bancária para 

depósito de valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46995 Nr: 3656-65.2008.811.0013

 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): Maria Antonia de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para manifestar-se nos autos acerca da 
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manifestação do Ministério Público de fls.176/177, onde requer que a 

requerida Maria Antônia de Jesus comprove nos autos a apresentação à 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente do PRAD-Projeto de Recuperação 

de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$1000,00 (mil reais), 

requer ainda, que no prazo de 15 dias deposite em juízo a multa fixada na 

setença de fls.131/133 atualizada no valor de R$ 6.180,34 (seis mil cento 

e oitenta reais e trinta e quatro centavos, sob pena de aplicação de multa 

de 10% (dez por cento), conforme art.523,§1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93039 Nr: 4227-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida Faria Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, José Dárcio de Andrade 

Rudner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 De acordo com as últimas manifestações das partes verifica-se que tão 

somente o requerido entende pela imprescindibilidade da prova pericial, 

razão pela qual deverá arcar com os honorários pericias.

Assim sendo nomeio a Dra. ANDREIA ATHAYDE FIRMIANO CASAROTTO 

para realização a perícia.

Intime-se para que assuma o compromisso e apresente honorários no 

prazo de 05 dias, devendo ser recolhido pelo requerido no prazo de 05 

dias.

Fixo prazo de 30 dias para apresentação do laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26989 Nr: 2014-62.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nac. Metrol., Norm. e Qualidade 

Industrial-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Montrezol - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.157..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49165 Nr: 5679-47.2009.811.0013

 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: Maria Heloisa de Freitas

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, para dar andamento nos autos em 10(dez) dias, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43245 Nr: 5509-46.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações administrativa e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Gomes, Espólio de José Henrique 

Coelho de Paula, Flávio Souza Maraviesk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Marcio de Barros - 

OAB:31952/PR, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a parte autora, sobre a certidão do oficial de justiça de fls.199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19143 Nr: 3056-20.2003.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Rangel Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, ESPÓLIO DE DIONIR DE 

FREITAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcante de 

Souza - OAB:8657/MT, Haroldo Leite Bandeira de Mello - 

OAB:7541/MT, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ, 

Rodolfo Cesar Vasconcelos Moreira - OAB:8.719/MT, Romildo 

Souza Grota - OAB:4333-B

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntado nos 

autos às fls.332/341 é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a 

parte contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142859 Nr: 4817-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENAIR SILVESTRE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHOS CONSULTORIA LTDA, MIRIAM 

APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, WANESSA MORAIS 

SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA DA UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência para determinar ao autor, que, no 

prazo de cinco dias, acoste aos autos comprovante de quitação da 

cláusula segunda do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103305 Nr: 3454-44.2015.811.0013

 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: Ageu Costa de Almeida

 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:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, 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.: 144745 Nr: 5588-73.2017.811.0013

 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: Marilza de Souza Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Marilza de Souza Leal, já qualificado nos autos, ajuizou a presente ação 

para concessão de benefício previdenciário de 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 
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pedido contido na inicial.

Prova pericial juntada aos autos.

É o relatório. Decido.

Em sua inicial sustenta a parte autora, em resumo, que em decorrência de 

enfermidade estaria incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo certo 

que diante disso o réu deve lhe conceder aposentadoria por invalidez.

 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.

 É de se registrar que a aposentadoria por invalidez somente deve ser 

deferida se comprovado a incapacidade permanente e total e, conforme 

laudo pericial de fls. 65/68, o requerente não encontrasse impossibilitado 

de trabalhar permanentemente.

Partindo desses preceitos, observo que a parte autora não comprou a 

condição de segura para fins de recebimento do benefício previdenciário 

em comento, sendo que sequer junta aos autos documento hábil a 

comprovar a condição de segurado e período de carência similar ao do 

auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais.

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 essa condenação, por cinco anos, nos 

termos dos artigos 11, § 2º, e 12, da Lei 1.060/50, por força dos 

benefícios da assistência judiciária.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140696 Nr: 3965-71.2017.811.0013

 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: CLEIDIANE ANUNCIAÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, Edilaine Aparecida Soares - OAB:

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134766 Nr: 1349-26.2017.811.0013

 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: ROSIMAR FREITAS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial.Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106244 Nr: 4711-07.2015.811.0013

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Almeida Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que indique bens à penhora, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103308 Nr: 3456-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, Idelvan Ramalho de Souza, Ianara 

Maria Alves ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento. Cumpra-se.

 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, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 05 dias.

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores

 Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui 

para imprimir.

 Dados do bloqueio

 Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as 

Instituições Financeiras

 As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão 

consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas 

simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min 

do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em 

dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras 

no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

 Número do Protocolo: 20180005329563

 Data/Horário de protocolamento: 17/08/2018 17h18

 Número do Processo: 126736

 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 Vara/Juízo: 6003 - 1.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerdas

 Juiz Solicitante do Bloqueio: Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível

 CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:

 Nome do Autor/Exeqüente da Ação: IVANIR COMIN e MARIA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA

 Deseja bloquear conta-salário? Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado Valor a Bloquear Contas e Aplicações Financeiras 

Atingidas

 044.616.531-02 : ROSINEIA MAIA EZEQUIEL LARA 102.711,65 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização.

 018.625.651-55 : DELVAN DE ASSIS LARA 102.711,65 Instituições 

financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da 

protocolização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128407 Nr: 7373-07.2016.811.0013

 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: Edivania Fogaca

 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:
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 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão 

de benefício de auxílio doença ao autor, a partir da data da citação, ou se 

for o caso, da data em que o autor fez o pedido administrativamente à 

autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da data 

da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o pedido 

administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao 

patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se 

o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167158 Nr: 3725-48.2018.811.0013

 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: Sebastião André de Araújo Filho

 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:

 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 09/1/2017.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82443 Nr: 4720-71.2012.811.0013

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Jandira 

Piccinin Pegoraro, Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT 

8.194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação monitória movida por HSBC 

Bank Brasil S/A em face de Bento Ferraz, Jandira Piccinin Pegoraro e 

Santa Cruz Suplementos Mirerais Ltda., ficando constituído de pleno direito 

o título executivo judicial no valor de R$ 85286,30, montante este que 

deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Egrégio 

Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, 

contados a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento, 

devendo ser intimada a devedora, com prosseguimento, na forma prevista 

no Livro I, Título VIII, Capítulo X, do CPC, tudo nos termos do art. 1.102c, 

caput, do mencionado diploma legal.Arcará a ré com o pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente 

atualizado.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80116 Nr: 2170-06.2012.811.0013

 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): Geraldo Martins da Silva, Enéias de Souza 

Coimbra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Alvares - 

OAB:4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:14866/MT

 Vistos.

Trata-se de exceção e pré-executividade promovida por Geraldo Martins 

da Silva e Eneias de Souza Coimbra em face do Ministério Público 

alegando exceção de execução.

O excepto intimado apresentou impugnação.

Relatado. Decido.

 A Exceção de Pré-Executividade é instrumento que visa alertar o Juiz 

acerca de flagrantes nulidades e questões de ordem pública, que possam 

ser conhecidas de ofício.

É pacífico o entendimento nos Egrégios Tribunais acerca da 

admissibilidade da exceção de pré-executividade nas execuções fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória, senão vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA 

DO PRAZO.O meio adequado para se insurgir contra as ações de 

execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de 

pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes 

nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de 

ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que 

possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação 

probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em 

exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 

13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. 

Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de 

serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de 

ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do 

direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade 

de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo 

superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão 

lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do 

artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 

982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 

16/09/2011 – TJ-SP)”.

No entanto, o excipiente levanta questão de excesso de execução acerca 

dos cálculos apresentados pelo parque, sendo certo, que em nenhum 

momento se dispôs a apresentar planilha que refutasse os valores 

apontados pelo Ministério Público.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO. AÇÕES DE 

CONHECIMENTO E EXECUTIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE 

RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A exceção de 

pré-executividade é admitida, tão-somente, para alegação de matérias de 

ordem pública ou de outras que possam ser comprovadas de plano, não 

comportando, ante o caráter estreito da via, eventual análise do mérito, o 

que demandaria o manejo de ação própria. (...). (TJ-DF - AI: 0 DF, Relator: 

ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 16/09/2010, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 17/09/2010, DJ-e Pág. 140)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 308 de 492



TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À MATÉRIA ARGUIDA 

EM SEDE DE EXCEÇÃO. MEIO INADEQUADO. DISCUSSÃO QUE DEVE SER 

LEVANTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recurso não provido. (TJ-PR 

9468275 PR 946827-5 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista 

Pereira, Data de Julgamento: 23/10/2012, 2ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 

DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. As alegações do agravante de 

que não há comprovação dos descontos, bem como do excesso de 

execução, são matérias próprias de discussão em embargos do devedor, 

não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de 

pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do 

excipiente. 2. recurso não provido. (TJ-DF - AI: 185344020118070000 DF 

0018534-40.2011.807.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 

15/02/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/03/2012, DJ-e Pág. 

114)

Posto isto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade.

 Intime-se o exequente da presente decisão, bem como para que dê 

andamento ao processo em cumprimento a sentença.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63261 Nr: 3601-12.2011.811.0013

 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: Zenaide Costa Ordonho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprqa-se v. acórdão.

As partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92156 Nr: 3531-87.2014.811.0013

 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: Luciene Souza Cruz, Leonice Messias Marchiori, Maria 

Aparecida Alves Cândido, Maria Célia Ferreira Abrantes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 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.: 91340 Nr: 2879-70.2014.811.0013

 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: Eliana Maria Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166854 Nr: 3570-45.2018.811.0013

 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): FLAVIO FERNANDES BATISTA COSME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO o pedido de arresto online requerido pelo exequente 

para determinar o acesso ao sistema informatizado BacenJud 2.0, de 

modo a verificar os ativos financeiros eventualmente existentes em nome 

da parte executada (CPF: 031.259.691-07), até o montante de R$ 

51.288,88 (cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e 

oito centavos), conforme cálculo de atualização acostado às fls. 40/41, 

bem como a consulta aos Sistemas Renajud e Infojud.Após, INTIME-SE a 

parte autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente ao prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102909 Nr: 3316-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Oliveira da Silva Blecha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194

 Certifico para os devidos fins de direito que, a Leiloeira nos informou a 

data designada para realização do leilão, a saber: 1º Leilão: 18/10/2018 as 

13h00min e 2º Leilão às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104849 Nr: 4098-84.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 128 

(ref. 77), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101480 Nr: 2727-85.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FAVETTI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 89 

(ref. 57), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 164654 Nr: 2469-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ, Daniel Luiz 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucimar Aria Rodrigues Estival da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJESSICA LUANA MISSIO - 

OAB:19397/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 78/86 (ref. 42), 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.: 97675 Nr: 1090-02.2015.811.0013

 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: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 236 

(ref. 84), 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.: 80275 Nr: 2356-29.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rita de Jesus Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 5515-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, Elaine Caiado Rocha 

Lima Spenciere, Maria Rocha da Costa Rassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, 

ROBERTO RASSI, MARCUS SPENCIERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Curado Silva Machado 

- OAB:18453-GO, ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, CRISTIANO CURADO 

SILVA MACHADO - OAB:18079, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O, Márcio Messias Cunha - OAB:13955-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Curado Silva 

Machado - OAB:18453-GO, CRISTIANO CURADO SILVA MACHADO - 

OAB:18079, ERICH RODRIGO NOGUEIRA - OAB:17423, Márcio Messias 

Cunha - OAB:13955-GO

 Vistos.

A intimação para a exequente se manifestar sobre a exceção de 

pré-executividade não observou o disposto no art. 272, §5º, do NCPC.

Portanto, DEFIRO o pedido de ref. 56 e RESTITUO o prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação da exequente.

Consequentemente, INDEFIRO o pedido de ref. 55.

 PROCEDA-SE a secretaria ao cadastramento da advogada indicada na 

petição de ref. 56 para fins de recebimento de intimações.

Decorrido o prazo acima estabelecido, PROMOVA-SE a conclusão dos 

autos para decisão.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120966 Nr: 3958-16.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenor Campos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia. Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT.

 Vistos.

O exequente pretende inovar após o término da lide.

O dispositivo da sentença foi claro e autêntico ao condenar a Sul América 

Cia. Nacional de Seguros ao "pagamento de quantia certa", nada mais.

Além disso, o acórdão não modificou a sentença, apenas majorou a verba 

honorária (NCPC, art. 85, §1º).

Portanto, a pretensão obrigacional requerida na ref. 77 deve ser deduzida 

em ação autônoma.

Logo, INDEFIRO o pedido (ref. 77).

INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, via DJE.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95750 Nr: 240-45.2015.811.0013

 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: PAQUETÁ CALÇADOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DIAS E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERIVELTO PAIVA - OAB:40212, 

William Rafael Lamperti - OAB:111447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pacheco Quidá - 

OAB:, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 Vistos.

INTIME-SE o requerido, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto a pretensão de extinção do 

processo e arquivamento, requerido na petição de ref. 61.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120665 Nr: 3844-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hannah Industria, Comércio e Construções 

Ltda -EPP, VALDIRENE FEREIRA DA SILVA, Elison Brandão Moura, Tatiane 

Ramos Moura, UELIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

REMETAM-SE os autos ao exequente para se manifestar sobre a petição 

de ref. 84, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100739 Nr: 2486-14.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DA ASSUNÇÃO MATOS, Leciene 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 51, pois a missiva ainda não foi juntada nos 

autos e não há informações acerca do cumprimento do mandado de 

citação.

Ademais disso, REPORTO-ME ao despacho de ref. 49.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162078 Nr: 1360-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto a alegada prova da juntada da nova 

diligência do meirinho e, em havendo comprovado nos autos, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência 

do executado, tal como requerido pelo exequente (ref. 24).

Na hipótese de ser certificado a ausência de recolhimento de nova 

diligência, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 174777 Nr: 6732-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLLMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a existência de pleito relativo a tutela e guarda provisória da 

criança acolhida junto ao Lar de Apoio à Criança - LAC, de Pontes e 

Lacerda, COLHA-SE parecer do Ministério Público, que oficia no feito na 

condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC), pelo prazo 

legal.

Na sequência, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

ulterior deliberação.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53581 Nr: 3600-95.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leila Tiola, Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PONTES E LACERDA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3600-95.2009.811.0013 CÓD-53581

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: Espólio de Leila Tiola e Paulo César Ferreira

INTIMANDO (A, S): Executados (as): Espólio de Leila Tiola, Cpf: 

12682535615, Rg: 316.354 Filiação: Oliveira da Silveira R Eva Luzia da 

Silveira, data de nascimento: 10/03/1948, brasileiro(a), natural de 

B.j.galho-MG, separado(a) judicialmente, advogada, Endereço: Rua Tulipa, 

179, Bairro: Centro, Cidade: Nova Lacerda-MT

Executados (as): Paulo César Ferreira, Cpf: 50217771653, Rg: 3.194.240 

SSP MG Filiação: Adílio da Paixão Ferreira e de Leila Tiola Ferreira, data de 

nascimento: 06/03/1964, brasileiro(a), natural de Caratinga-MG, solteiro(a), 

pecuarista/comerciante, Endereço: Av. Minas Gerais S/n, Bairro: Centro, 

Cidade: Pontes e Lacerda-MT

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$ 2.504,54 (dois mil e quinhentos e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de DE TER O VOSSO 

NOME E CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU 

PROTESTO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º 

DA CNGC-TJMT.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda - MT, 23 de agosto de 2018.

Marcela Oliveira Moraes

Gestor (a) Judiciário (a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 57763 Nr: 3328-67.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Jesus, Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacilio Pacheco Faraco - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Augusto Paixão Silva - 

OAB:69595, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT)

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 251/253, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94257 Nr: 5173-95.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Leite da Silva

 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:

 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.: 56982 Nr: 2545-75.2010.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basilia Loriana Nunes Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wendell Henrique de Barros 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 92258 Nr: 3609-81.2014.811.0013

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES (PLANEJAR 

IMÓVEIS), GILSON JONAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 336/340, 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.: 44035 Nr: 686-92.2008.811.0013

 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: 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 80905 Nr: 3061-27.2012.811.0013

 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: Odete Rosa Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94542 Nr: 5393-93.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amparo Severino, Sidimar Amparo 

Severino, Susamar Amparo Severino, Celia Severino

 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 936-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162078 Nr: 1360-21.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORISVAL BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em observância ao despacho de fl. 65 (ref. 27), a 

manifestação de fls. 53/56 (ref. 18) apenas comprova o pagamento de 

parte da diligência do oficial de justiça. Assim, com amparo no Provimento 

nº 56/2007-CGJ, intimo a parte exequente para que complemente o valor 

da referida diligência, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37259 Nr: 4675-77.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará de 

levantamento. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos 

vista a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143374 Nr: 4988-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRICA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Clemente da Silva, INTERESSADO 

AUSENTES,INCERTOS E DESCONHEICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105656 Nr: 4421-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Túlio Roncalli de Brito Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 
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10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142380 Nr: 4582-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nuane Caroline Rodrigues 

Macedo - OAB:19.106/MT., Núbia Fernanda Rodrigues Macedo - 

OAB:17.925/MT.

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de remessa dos 

autos, para que traga nova planilha de débito, já acrescida da multa 

prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123329 Nr: 5084-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAULINO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, os honorários advocatícios 

serão acrescidos de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC.

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa prevista no art. 

523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97126 Nr: 882-18.2015.811.0013

 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: PATRICIA GONSALVES SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 313 de 492



OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o Instituto de Diagnóstico por Imagem S/A LTDA, por meio de 

seus advogados e via DJE, para, no prazo 15 (quinze) dias, fazer a 

devolução do numerário público transferido em favor da referida empresa 

(fl. 126), por meio de depósito nos autos, uma vez que a autora não 

possui mais interesse em realizar o exame pleiteado na exordial.

Após, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168059 Nr: 4148-08.2018.811.0013

 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: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) DEFIRO o pedido formulado pelo d. advogado, concedendo-lhe o prazo 

de 5 (cinco) dias, para que apresente nos autos documento apto a 

comprovar que a autora da presente ação deixou de comparecer a 

presente solenidade em decorrência de motivo imperioso.

b) No mais, nos termos do art. 362, II, do CPC, uma vez comprovada à 

ausência justificada da requerente, desde já REDESIGNO a audiência para 

o dia 25 de setembro de 2018, às 16h30min, devendo a parte providenciar 

o comparecimento das testemunhas por ela arroladas.

c) Saem os presentes intimados.

d) CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164638 Nr: 2450-64.2018.811.0013

 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: JODS, JODS, FOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 DELIBERAÇÕES...b)DEFIRO o pedido formulado pela parte requerida 

quanto à desistência da oitiva da testemunha Gabriel Barbosa de 

Freitas.c)No que tange à reiteração do pedido de impugnação ao 

requerimento de concessão de assistência judiciária em prol do requerido, 

entendo que tal pleito não deve ser acolhido. Isto porque, através do 

exame superficial dos documentos anexados nos autos, bem como das 

declarações das testemunhas inquiridas na presente oralidade, conclui-se 

que o autor aufere o rendimento mensal que gira em torno de R$ 2.500,00 

à R$ 5.000,00 reais, constatação essa que lhe daria o direito à concessão 

do benefício da gratuidade da justiça. Desde modo, como multicitada 

pretensão não foi objeto de apreciação judicial, CONCEDO em prol do 

requerido o beneplácito da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC.d)Lado outro, no concerne o pedido da produção de prova 

emprestada de ação que tramita na Primeira Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, INDEFIRO-O pelo argumento de que as provas produzidas 

durante a instrução processual desta ação revisional de alimentos 

mostram-se suficientes a formação do convencimento do juízo, não 

demandando qualquer outra providência instrutória para tornar o processo 

apto para julgamento.e)DECLARO encerrada a instrução processual, e 

fraqueio às partes o prazo simultâneo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de alegações finais, com início de fluência para a parte 

autora.f)Apresentas as derradeiras alegações, DÊ-SE VISTA dos autos 

ao Ministério Público para manifestação pelo prazo legal e, após, à 

conclusão dos autos para prolação da sentença.g)Saem os presentes 

intimados.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64479 Nr: 521-06.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliandro Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betania Patrícia de Salles - 

OAB:/MT 10.265

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o valor referente à condenação por Dias-multa no importe de 

R$ 32.762,56 (trinta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e 

ciquenta e seis centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 65/74. Este valor deverá ser pago de forma única. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100185 Nr: 2168-31.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dielves Alves Campos, Douglas Thiago dos 

Santos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT, Silvio Luiz Gomes da Silva - OAB:17.690/MT

 17.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)CONDENAR DIELVES ALVES CAMPOS, brasileiro, filho de Jadir 

Cristo Campos e de Aparecida Alves Pereira, nascido em 27/12/1996, 

natural de Pontes e Lacerda - MT; como incurso nas sanções previstas no 

art. 14 da Lei 10.826/2003 e b)ABSOLVER DOUGLAS THIAGO DOS 

SANTOS SOARES, brasileiro, filho de Luiz Humberto Soares e de Marilene 

dos Santos, nascido em 13/03/1992, natural de Vila Bela da Santíssima 

Trindade - MT; forte no art. 386, VII do Código de Processo Penal.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175365 Nr: 6978-44.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 decidiu 

pela prisão preventiva de José Vieira Nunes 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. A secretaria para retirar o sigilo dos autos, 

devendo manter apenas o segredo de justiça em razão da natureza dos 

fatos, promovendo livre acesso ao advogado da defesa. Devera também 

cadastrar o nome do acusado e do seu advogado no sistema Apolo. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 47439 Nr: 4104-38.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elias Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. O reeducando Carlos Elias Martins 

Carvalho foi beneficiado com a progressão do regime de cumprimento da 

pena, tendo sido cientificado de que, caso descumprisse quaisquer das 

condições impostas em audiência admonitória, teria o benefício revogado. 

A i. representante do Ministério Público, pugna pela regressão definitiva do 

regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, nos 

termos do artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84. Relatei o necessário, 

passo a decidir. O regime de cumprimento de pena deve ser regredido 

definitivamente. Compulsando os autos, verifico que o reeducando 

encontra-se preso pelos autos Cód. 143821 e Cód. 150726 em razão do 

cometimento de novo crime, tendo este juízo o regredido cautelarmente, 

pela pratica de crimes em 03/06/2017 e 27/04/2017. Destarte, 

considerando que o reeducando encontra-se detido em razão do 

cometimento de outro delito, o que enseja a frustração da execução da 

pena, sua transferência para o regime fechado é medida que se impõe. 

CONCLUSÃO. ANTE TODO O EXPOSTO, nos termos do artigo 118, §1º, da 

Lei de Execuções Penais, aplico a regressão do regime de cumprimento da 

pena do reeducando Carlos Elias Martins Carvalho para o regime fechado 

em definitivo. III. Elaborado o cálculo, vistas às partes (advogado e MP) e 

após conclusos para eventual homologação do mesmo e eventual pedido 

de progressão de regime. V. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, 

saem os presentes intimados. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82205 Nr: 4462-61.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Leite Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, em correição.

Em atenção ao ofício circular n° 228/2018, da CGJMT, que versa sobre 

ações que envolvam Violência Doméstica contra a mulher e Feminicídio, 

determinando prioridade na tramitação entre os dias 20 a 24 agosto do 

corrente ano, durante a 11ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, 

DETERMINO o cumprimento da decisão de folha retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174071 Nr: 6448-40.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO ADALBERTO 

MACIEL CARNEIRO - OAB:8697

 O entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que “(...) 

Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são 

impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os 

requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 

66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 

julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).A Turma de Câmaras Criminais do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também possui o Enunciado 

Orientativo nº 43 aduzindo que “as condições pessoais favoráveis não 

justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia 

cautelar, quando presente o periculum libertatis”.Outrossim, não se pode 

negar que o crime, em tese, praticado pelo acusado é de extrema 

gravidade, pois segundo narra os autos ele foi cometido contra uma 

criança de 03 anos de idade, que habitava na mesma residência do 

custodiado, em uma relação doméstica, pois o denunciado convivia com a 

mãe da suposta vítima.O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 

5º preconiza que nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação 

ou omissão, aos seus direitos fundamentais. E o Poder Judiciário têm o 

dever de garantir a proteção devida ao infante, que nesse caso, têm como 

instrumento de efetivação dessa proteção a restrição da liberdade do 

denunciado.Assim, por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva de THIAGO DA SILVA FERNANDES, forte na doutrina 

da proteção integral da criança e do adolescente, emanada do art. 227 da 

Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(art. 4º e 7º), que norteia todo ordenamento jurídico brasileiro e também 

pela gravidade concreta do delito que lhe é imputado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 127568 Nr: 7022-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR DIAS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos em correição.

RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 

do Código de Processo Penal.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 22/01/2019, às 

15h30min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e a Defesa 

Técnica, recentemente constituída.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 61132 Nr: 1471-49.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da DEFESA para manifestar-se nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142542 Nr: 4645-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins, DANILO LEZIER DA ROSA, 

Simião Gonçalves, Sebastião José dos Santos, Estevão Martins do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabian Feguri - OAB:16.739, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 Pela MM. Juíza foi decidido: Visto em correição. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166498 Nr: 3411-05.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON RODRIGUES DE SOUZA JYNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Visto em correição. I. Homologo a desistência 

da testemunha Eliel Dantas Cysmeros II. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 142189 Nr: 4501-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Junio da Silva, Simone Letícia de Lima 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:13460-B/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, devolva-se a missiva, parcialmente cumprida, com as baixas e 

anotações de estilo, consignando nossas homenagens. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 134162 Nr: 1029-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 160057 Nr: 469-97.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Brito da Silva, Edson Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Visto em correição. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 166639 Nr: 3477-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni Teixeira Spoladore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:, GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - OAB:20748/O, Zilene 

Maria do Carmo Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Visto em correição. I. Homologo o pedido de 

dispensa das testemunhas Valdirene dos Santos e Adenize dos Santos 

Beatriz Spoladore. II. Concedo prazo de 05 dias para juntada de 

substabelecimento. III. Devolva-se a missiva, devidamente cumprida, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas homenagens. IV. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. 

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100020 Nr: 2095-59.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Barbosa de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700, Walter de Oliveira Peixoto - OAB:

 Visto em correição.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru e cumulativamente a 3ª Vara da 

Comarca de Pontes de Lacerda, REDESIGNO a solenidade para o dia 22 de 

fevereiro de 2019 às 13h30.

Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Processo n. 5177-30.2017.811.0013 (143842)

Visto em correição.

Designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO para o dia 24 de agosto de 2018, 

às 15h00min.

Requisite-se.

Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79822 Nr: 992-09.2018.811.0014

 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: Jorge Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

 Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74298 Nr: 702-28.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSS, AGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT
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 Vistos etc. Trata-se de pedido de homologação de acordo, entre as 

partes Jonas dos Santos Siqueira e Gralciene Oliveira Menezes, todos 

qualificados nos autos. As partes realizaram acordo em sessão de 

conciliação nesta audiência, nos termos supracitados. Ainda, neste ato, o 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente pela homologação da 

avença. É o relato do essencial. Fundamento e decido. As partes postulam 

pela homologação do acordo entabulado nesta audiência, o qual dispõe 

sobre a guarda, visitas e alimentos de A. G. O. S. Instado a manifestar, o 

órgão ministerial pugna pela homologação da avença, haja vista não haver 

quaisquer prejuízos aos infantes. Diante do exposto e, em consonância 

com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios. No mais, feitas às anotações 

necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo recursal, dê-se 

baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas as formalidades 

legais. Deve-se ressaltar, por fim, que está sentença não faz coisa 

julgada, podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 “Vistos etc. Ante a manifestação das partes, DOU POR ENCERRADA A 

INSTRUÇÃO PROCESSUA. No mais, dê-se vista dos autos as partes para 

apresentarem seus memoriais finais, no prazo legal. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79747 Nr: 968-78.2018.811.0014

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, IMAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, JGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 “VISTO. Vislumbra-se que neste ato fora realizada audiência 

concentrada, sendo colhido os pareceres da equipe psicossocial do juízo, 

bem como, a equipe municipal do CREAS e da Assistência Social. 

Considerando que o acolhimento é medida de exceção, é a visível 

mudança de comportamento da genitora do menor, defiro o pedido, e 

determino o desacolhimento parcial do menor, aos finais de semana, para 

que possa ir para a casa de sua genitora, afim de que se restabeleça o 

vínculo familiar de forma proporcional e se possa avaliar como será o 

desenvolvimento do comportamento das suas habilidades maternas. 

Contudo, determino que após as visitas seja o menor acompanhado pela 

equipe da casa lar. Ademais, DETERMINO que prossiga o 

acompanhamento do menor com o psicólogo, bem como, a genitora seja 

acompanhada pela equipe psicossocial deste Juízo mensalmente, com 

relatório nos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66581 Nr: 440-49.2015.811.0014

 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: Tio Carlos de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Izidoro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 “Vistos. Chamo o feito a ordem para revogar a decisão de fl. 131 verso 

no tange a preclusão para oitiva da testemunha Fátima, eis que foi 

equivocada referida decisão pelos seguintes fundamentos: referida carta 

precatória foi expedida quando da primeira instrução realizada neste 

processo, contudo, a mesma compareceu espontaneamente neste feito e 

fora inquirida na audiência realizada em 24/05/2017, que teve seu 

CD-ROOM extraviado, o que gerou nova designação de audiência de 

instrução para poder sentenciar o feito. Seria irrazoável e ilógico 

considerar a preclusão da oitiva de uma testemunha que foi ouvida na 

audiência de instrução anterior, quando estamos apenas a repetir o ato 

para poder viabilizar o pronunciamento de mérito na presente ação, até 

mesmo porque referida testemunha se faz presente neste ato. Por fim, 

destaca-se a necessidade da colheita de depoimento da mesma, já que 

diretamente envolvida no feito. No mais, vislumbra-se que neste ato foi 

realizada a colheita do depoimento pessoal das partes, bem como, 

realizada a inquirição das testemunhas presentes, e, ainda, não houve 

requerimento de diligências pelas partes, razão pela qual, DOU POR 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. Por fim, considerando que os 

patronos ratificaram os memoriais finais apresentados anteriormente, 

permaneçam os autos pconclusos para sentença. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 8067 Nr: 24-38.2002.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, Raimar 

Abílio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abílio Bottega - OAB:MT 

3.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Certifico procedo intimação do advogado Raimar Abilio Bottega informar 

nos autos os dados pessoais, inclçusive a dadta de nascimento, haja 

vista, ser requisito necessário para expedição de precatório

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24580 Nr: 1787-98.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGdO, PVGdO, JGdO, Maria de Souza Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Algacyr Nunes da Silva Junior - 

OAB:9496/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, Sandra 

Oliveira Bonifácio - OAB:MT/6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico procedo intimação das partes requerentes para informarem suas 

respecitivas datas de nascimento, haja vista, ser requisito necessário 

para expedição de precatório

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 748-80.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT., Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francielli Trizotto Cabral, Everaldo Raul Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora via advogados, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

efetuar o recolhimento da diligência do Oficial Justiça, para o cumprimento 

do Mandado de Citação, conforme Portaria n.º 29/2015/DF do Fórum de 

Poxoréu, sendo que o referido pagamento deverá ser efetuado através do 
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recolhimento de guia própria a ser emitida através do site: 

www.tjmt.jus.br, devendo ser observado o endereço onde a parte 

requerida será citada, juntando-se comprovante nos autos, pelo prazo 

fixado na CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60094 Nr: 1320-80.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o embargo à execução e 

determino o prosseguimento do feito.Sem custas, entretanto, CONDENO a 

parte executada/excipiente ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sob o valor do débito, nos termos do art. 85, 

§ 3º, inciso I, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Considerando 

que diante da improcedência dos embargos à execução o feito retoma o 

seu prosseguimento, que a fazenda pública já requereu penhora online na 

impugnação, que a execução ser norteia em benefício ao credor, bem 

como que já apresentou calculo atualizado às fls. 341/342, passo desde já 

a análise do pedido (...) Com essas considerações, DETERMINO a penhora 

online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em 

instituição financeira, em nome do executado MARCO ANTONIO SOUZA, 

pessoa física, CPF nº 056.723.978-08, até o limite da CDA atualizada, no 

valor de R$ 135.540,60 (cento e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta 

reais e sessenta centavos) (fls. 341/342).Havendo bloqueio de dinheiro, 

dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do 

Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição 

acima deferida via sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 07 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-87.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE (REQUERENTE)

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010303-87.2015.8.11.0014. REQUERENTE: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação Id. 7207695, dentro do prazo 

legal – Id. 7207737, no entanto a impugnação apresentada – Id. 7207758 é 

intempestiva. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido Liminar, 

ajuizada por Gercina de Araújo Tousube em face de Oi S.A., devidamente 

qualificadas nos autos. Em síntese, alega que é usuária dos serviços da 

Requerida a mais de 02 anos, desde janeiro de 2014, e que neste período 

contratou os serviços de internet Oi Velox da empresa, o qual utilizou-o 

durante 1 (um) ano e 8 (oito) meses, oportunidade em que requereu o 

cancelamento do serviço. Alega que foi surpreendida com fatura da 

empresa na qual cobrava multa referente ao cancelamento do serviço, por 

ter quebrado o contrato de fidelidade de 1 (um) ano, e que o plano de 

internet exigia, multa esta no valor de R$ 128,44, datada de 04.09.2015 e 

com os encargos nos valores de R$ 0,33 (atualização de valores) e 

R$1,83 (multa de conta) datados de 17.09.2015. Afirma mais que discorda 

de tal cobrança, pois o cancelamento ocorreu após um ano de serviços, e 

para demonstrar anexa as referidas contas dos meses de 09/2015 (com 

vencimento em 09.10.2015) e 02/2014 (com vencimento em 09.02.2014), e 

por não ter outra alternativa ajuizou a presente demanda. No Id. 7207635 a 

liminar foi indeferida, ao argumento de que não foi juntado nenhum 

documento capaz para provar o efetivo período de fidelidade do plano 

contratado. Na audiência de conciliação realizada em 25.02.2016, Id. 

7207730, restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o 

feito o seu prosseguimento normal. Todavia, a Requerida contesta – Id. 

7207695, em suma pelo fato de que o cancelamento somente é efetivado 

após o cumprimento de todo o procedimento administrativo e com isso o 

usuário dos serviços fica obrigado a pagar por todos os débitos, contesta 

mais que o terminal 66 34362117 encontra-se ativo possuindo bloqueio por 

falta de pagamento de conta, contesta ainda pela impossibilidade de 

anulação do débito, e ao final pela improcedência da ação. Por sua vez, a 

parte Requerente impugnou intempestivamente a contestação – Id. 

7207758, em sua totalidade, pelo fato que a parte aderiu e utilizou os 

serviços da “Oi Velox”, por quase dois anos, e que o cancelamento 

ocorreu após um ano e que não justifica tal cobrança de multa por quebra 

de fidelidade, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Instado as 

partes para se manifestarem se pretendem produzir mais provas nos 

autos – Id. 7207742, ambas se mantiveram inertes – Id. 7207745. Vieram 

os autos conclusos, evento 15417753. Destaca-se que na conta 

referência fevereiro/2014 com vencimento em 09.02.2014, há existência 

dos serviços de Oi Velox contratados pela Requerente, demonstrando-se 

assim a assinatura Velox. Em análise a conta referente ao período de 

22.08.2015 a 21.09.2015 com vencimento em 09.10.2015, observa-se que 

houve a cobrança de uma multa de Fidelidade Velox no valor de R$ 

128,44, datada de 04.09.2015, juntamente com os encargos nos valores 

de R$ 0,33 (atualização de valores) e R$1,83 (multa de conta) datados de 

17.09.2015. Quanto as alegações da Requerente sobre a multa de 

fidelidade, tem-se que os serviços contratados referentes a Oi Velox, 

quando da contratação até a cobrança em 09.10.2015, há um período de 

mais de um ano, ou seja, já passados a fidelidade dos serviços, conforme 

verifica-se das contas juntadas aos autos. Por outro lado, não há nos 

autos prova ao contrário das alegações da Requerente, para demonstrar 

a devida cobrança da multa de fidelidade dos serviços de Oi Velox, 

cancelados pela Requerente, após mais de um ano dos serviços 

contratados de Oi Velox. Neste caso, a Requerida, deixou de comprovar 

os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor, artigo 

373, inciso II do NCPC, pois não juntou aos autos provas. Sendo assim, 

razão assiste a Requerente pela inexistência da cobrança indevida 

referente a multa de fidelidade Oi Velox no valor de R$ 128,44 

(04.09.2015) e mais os encargos nos valores de R$ 0,33 (atualização de 

valores) e R$1,83 (multa de conta) datados de 17.09.2015, perfazendo o 

total indevido de R$ 130,60. Restando, pois configurada a 

responsabilidade da Requerida a qual é objetiva, devendo responder pelos 

danos causados independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. 

Logo, evidente que houve falha na prestação do serviço, pois inexistiu 

segurança a consumidora, que teve a cobrança de multa de fidelidade 

referente aos serviços Oi Velox, indevida em sua fatura, após o 

cancelamento dos serviços. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou 

descaso com a Requerente/consumidora. Portanto, merece também 

prosperar o pedido de danos morais, formulados pela Requerente 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 se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 
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indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, CPC, para: a) DECLARAR inexistente a multa referente a Fidelidade 

Oi Velox e seus encargos, no valor de R$ 130,60, e ainda CONDENAR a 

Requerida a EMITIR nova fatura com o vencimento que ocorreu em 

09.10.2015 b) CONDENAR a empresa-Requerida a pagar a título de danos 

morais a Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c.c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (artigos 405 e 406 do 

Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum; c) Que a 

Requerida se ABSTENHA de negativar nos órgãos de Proteção ao Crédito 

o nome e CPF da Requerente, no valor de R$ 130,60, referente a multa 

discutida nestes autos Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos., etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-37.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

PABLO BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO (ADVOGADO(A))

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000073-37.2017.8.11.0014. REQUERENTE: PABLO BATEMARQUE 

PEREIRA REQUERIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação Id. 11502159, e por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 11605398, ambos dentro do prazo legal – Id. 

11607141. Preliminar. Do valor da causa. A Requerida alega que o valor de 

R$ 30.000,00 atribuído ao valor da causa, não está compatível a realidade 

dos autos. Pois bem, nos termos do artigo 292, inciso V do NCPC, dispõe 

“A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediatamente aferível. Inciso V – na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido.” Neste ponto, 

vislumbro que o Requerente atribuiu a causa o valor adequado a sua 

pretensão a indenização aos danos morais, sendo assim, indefiro a 

preliminar e passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Liminar e Reparação por 

Danos Morais, ajuizada por Pablo Batemarque Pereira em face de Hughes 

Telecomunicações do Brasil Ltda., devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que contratou os serviços da Requerida para o 

fornecimento de internet em sua residência, cujos os serviços foram 

instalados em 19.04.2017, no plano 10Mbps35GB, com a fixação da 

antena e fornecendo da Ordem de Serviço n. 339220. Alega que pelos 

serviços de internet móvel com 10Mbps, via satélite pagaria o valor de R$ 

195,00, nos três primeiros meses, e após esses meses pagaria o valor de 

R$ 125,00 referente a mensalidade do plano residencial contratado, afirma 

mais que pagou pela taxa de da instalação o valor de R$ 210,00, o qual foi 

dividido em 03 (três) parcelas de R$ 70,00. Afirma que no mês de maio 

pagou a fatura no valor de R$ 169,90, discriminado os serviços no período 

de 19.04 a 30.04 de R$ 99,96 e pelos serviços de instalação o valor de R$ 

70,00. No entanto alega, que do contrário contratado, o segundo boleto 

emitido pela Requerida veio no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta 

reais) e que, imediatamente, entrou em contato com a empresa, sendo 

informado, contudo, que valor do boleto estava correto, sendo o 

fornecimento de sinal da internet interrompido, em razão da falta de 

pagamento, vez que não concorda com o valor cobrado, e não restando 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Com a inicial juntou os 

seguintes documentos: fotografia da antena instalada na residência, cópia 

da Ordem de Serviço de instalação, fotocópia do primeiro boleto, no valor 

de R$ 169,96 (com vencimento em 25.07.2017). No Id. 10090942 a liminar 

foi indeferida, ao argumento de que não foi juntado nenhum documento 

capaz para provar o efetivo serviço contratado, bem como o valor do 

boleto de R$ 270,00, como alegado na exordial. Na audiência de 

conciliação realizada em 29.01.2018, Id. 11533851, restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento 

normal. Todavia, a Requerida contesta – Id. 11502159, e em sede de 

preliminar impugnou pelo valor da causa, tendo em vista que o Requerente 

atribuiu o valor exorbitante de R$ 30.000,00, valor este não adequado a 

realidade dos autos e pleiteia pela redução do valor, e no mérito, contesta 

pela regularidade dos valores cobrados, pois os valores comercializados 

pela empresa são amplamente d ivu lgados pelo s i te 

www.hughesnet.com.br, e por meio de panfletos, e os valores a época 

da contratação era de R$ 249,90, com a taxa de adesão no valor de R$ 

199,00, o qual poderia ser divididos em até 03 parcelas de R$ 70,00, 

perfazendo o total de R$ 210,00 e para provar faz a juntada da 

publicidade, no contexto da contestação, contesta mais que a 

empresa/Requerida, nunca veiculou os valores informados pelo 

Requerente, e ainda contesta que competia ao Requerente trazer aos 

autos as provas das quais alega, e ao final contesta pela improcedência 

da ação. Por sua vez, a parte Requerente impugnou a contestação, em 

sua totalidade, pelo fato de que a parte não trouxe nenhum contrato entre 

as partes, impugnou ainda os documentos apresentados com a 

contestação. Vieram os autos conclusos, evento 14472158. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes é de consumo, e está 

inserida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, 

portanto, deve ser regida por suas normas. Assim, nos termos do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Autor – consumidor - parte hipossuficiente, 

deve ser aplicada em seu favor à inversão do ônus da prova, para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que a empresa tem melhor 

condição e técnica de produzir provas a seu favor. Alega na exordial o 

Requerente a divergência na contratação, referente aos valores 

contratados pelos serviços de internet, dos quais seriam no valor de R$ 

125,00, após adesão, no entanto esses valores após o primeiro 

pagamento vieram em patamares superiores, qual seja no valor de R$ 

270,00, diferentes do valor pago no mês de maio no valor de R$ 169,96. 

Em análise ao conjunto probatório observo que a parte Requerente fez a 

juntada da fatura com vencimento 25.05.2017 no valor de R$ 169,96, o 

qual demonstra o período utilizado de 19.04 a 30.04 e a descrição do Plano 

RES10 Adesão 3xR$ 70_10Mbps35GB, e o comprovante de pagamento 

(Id. 10058909), bem como de uma foto de uma antena instalada e uma 

cópia de uma ordem de serviço, referente a instalação da antena, datada 

de 19.04.2017, e ainda Boletim de Ocorrência nº. 2017.269313, datado de 

13.08.2017, demonstrando a falha dos serviços prestados pela Requerida. 

Em defesa a Requerida, contesta e informa que os valores contratados 

pelo Requerente seriam nos valores de R$ 249,90, no entanto não 

comprova de fato, pois não trouxe aos autos contrato assinado entre as 

partes para provar o alegado, somente apresentou print telas sistêmicas, 

nota-se que os valores apresentados pela defesa, também são superiores 

aos pagos pelo Requerente. Logo, evidente que houve falha na prestação 

do serviço, pois inexistiu segurança ao consumidor, que contratou os 

serviços pelo valor de R$ 125,00 mensal, dos quais seriam pagos após os 

três primeiros meses, no entanto no mês de junho recebeu fatura no valor 

de R$ 270,00, estranhando entrou em contato através do Protocolo 

2017000115524, e por não ter pago o valor teve a internet interrompida, 

mesmo reclamando do valor, e por não conseguir restabelecer os 

serviços, não restou alternativa a não ser ajuizar a presente ação. Assim, 

tal conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o 

Requerente/consumidor, por ter os serviços contratados bloqueados, 

devidos a divergência entre os valores contratados. Restando evidente, a 

responsabilidade da Requerida a qual é objetiva, devendo responder pelos 

danos causados independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. 

Deste modo, merece prosperar o pedido de restabelecimento dos serviços 

de internet, bem com a indenização de danos morais, formulados pelo 
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Requerente, na exordial. Portanto, cabível ao Requerente o 

restabelecimento do sinal dos serviços de internet no valor mensal de R$ 

125,00 no plano residencial de 10Mbps35Gb, cumprindo-se assim o 

contrato estabelecidos inicialmente entre as partes. Quanto ao dano moral, 

reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Diante disso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, CPC, para: a) CONDENAR a empresa-Requerida a RESTABELECER 

o sinal dos serviços de internet, no valor mensal de R$ 125,00 com 

adicional de 02 meses no valor de R$ 70,00, referente a taxa de 

adesão/instalação, no plano residencial de 10Mbps35Gb, cumprindo-se 

assim o contrato estabelecidos inicialmente entre as partes; e b) 

CONDENAR a empresa-Requerida a pagar a título de indenização de 

danos morais ao Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-73.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GALVAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000090-73.2017.8.11.0014 REQUERENTE: FRANCISCO GALVAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação - Id. 11104614, no entanto não houve 

impugnação. No Id. 11104614 foram arguidos a preliminar de 

Incompetência, da qual passo a decidir: A Requerida suscita preliminar de 

incompetência em razão da necessidade de perícia técnica, prova está 

incompatível com o rito do juizado especial. Todavia não merece guarida tal 

assertiva tendo em vista que as provas contidas nos autos são 

suficientes para a formação de convencimento do juízo, portanto rejeito a 

alegação de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o 

feito. Mérito. Trata-se de Ação de Reclamação c.c. danos morais, ajuizada 

por Francisco Galvão da Silva em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A., devidamente qualificados nos autos. Alega 

em síntese que no dia 02.10.2017 a energia do seu imóvel foi embora no 

período da manhã, e que entrou em contato com a Requerida para falar da 

falta de energia, a qual esteve em sua residência e o técnico da Requerida 

constatou que havia um fio enroscado em uma árvore, e por não ter 

ferramentas e por estar escuro o técnico não pode resolver o problema e 

solicitou ao Requerente para entrar em contato no dia seguinte, razão a 

qual ligou para a Requerida a qual informou que tinha o período de até 

7horas para solucionar o problema, alega mais que a energia só foi 

restabelecida no dia 04.10.2017, afirma ainda que diante da falta de 

energia teve prejuízos, pois tem um Bar, e pela falta de energia teve que 

ficar fechado sem vendas, e que por morar com sua mãe uma idosa de 91 

anos, ajuizou a presente demanda para reparar os danos morais no valor 

de R$ 10.000,00. Realizada audiência em 04.12.2017– Id. 10973236, a 

parte Requerida não compareceu e nem justificou a ausência, mesmo 

tendo sido intimada conforme consta do aviso de recebimento – Id. 

10876521, razão pela qual a parte Requerente requereu a decretação da 

revelia e seus efeitos. Pois bem. Constato que o Requerente requereu à 

decretação da revelia da parte Requerida em virtude de ausência 

injustificada em audiência – Id. 10973236, razão a qual decreto lhe à 

revelia. No entanto a parte Requerida no Id. 11104614, apresentou 

contestação. Por sua vez, no rito dos Juizados Especiais, à revelia é 

reconhecida em razão do não comparecimento da parte Requerida na 

audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 

9099/95). Se a parte Requerida não comparece na audiência, mas 

apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, 

contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria 

fática, o juiz deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente 

as documentais (TRU TJMT 120110139860). Sendo assim, passo análise 

do conjunto probatório. Na contestação – Id. 11104614 a Requerida, 

contesta em sede de preliminar pela incompetência do juizado especial, 

tendo em vista a necessidade de perícia técnica, e no mérito, contesta em 

suma que o autor não comprovou os fatos constitutivos dos seus direitos, 

pois não comprovou que ocorreu a falta de energia, contesta mais pela 

ausência de comprovação de danos materiais, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Não houve impugnação. No presente 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. Portanto, 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. Insta salientar que os documentos 

juntados pelo Requerente no Id. 10218602, refere-se a fatura de conta de 

energia, referente a competência de agosto/2017, na qual consta o 

número de protocolo 43678084 escrito à mão, demonstrando que o 

Requerente acionou a Requerida pela falta de energia ocorrida em seu 

imóvel nas datas de 02.10.2017 a 04.10.2017, no entanto não obteve 

êxito, no restabelecimento da energia dentro do prazo, pois ficou por dois 

dias sem o fornecimento de energia. Neste sentido, quando da interrupção 

da energia elétrica e a demora em restabelecer o serviço, cabível o dever 

de indenizar, conforme extrai da ementa abaixo transcrita: EMENTA: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

C/C LUCROS CESSANTES - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA 

ELÉTRICA POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR - DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – VALOR 

INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – 

LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A energia elétrica é considerada bem 

essencial e a demora imotivada para restabelecer o serviço, provoca dano 

moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais. 2. 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso 

concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita praticada 

pela recorrente.3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado 

na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 
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8.000,00 (oito mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4. Para 

indenização por lucros cessantes e outras despesas decorrentes do 

caso, deveria a parte recorrente fazer prova cabal dos prejuízos sofridos. 

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado: 

1000793-50.2016.8.11.0010, Relator(a) Desembargador(a) Valdeci 

Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27.10.2017, Publicado 

no DJE 30.10.2017) Diante da falha na prestação dos serviços, competia a 

concessionária de energia elétrica comprovar os fatos extintivos, 

modificativos e impeditivos de sua responsabilidade, o que não fez, pois 

deixou de provar nos autos de que não houve a falha na prestação de 

serviços, concernentes a falta de energia, por mais de dois dias, como 

alegado na exordial pelo Requerente. Assim reputa-se existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando evidente a obrigação de 

reparar o dano causado, ao Requerente pela falta de energia, por mais de 

dois dias. Deste modo, 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). Logo, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a Requerida a pagar ao parte Requerente, a título de danos 

morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença a Meritíssima 

Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Considerando que na data designada para a realização da Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri acontecerá o “I Encontro do Sistema 

Judicial” redesigno referida sessão para o dia 05 de setembro de 2018, às 

08:30 horas.

Intimem-se o acusado, seu defensor, as testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como o representante ministerial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 3096-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226

 Autos nº 3096-87.2013.811.0033

Cód. 53574

Vistos.

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda, procedendo-se com as necessárias retificações no sistema 

como também na capa dos autos, inclusive constando a ação como 

Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (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 juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29211 Nr: 3090-85.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O, ERIKA TOSSE FAUSTINA DE OLIVEIRA - OAB:21529

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32118 Nr: 306-67.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO SIMPLICIO FERNANDES, NILSON 

CARVALHO, ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, CARLOS 

HISTER, ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eustáquio Inácio de Noronha 

Neto - OAB:12.548/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - 

OAB:13628/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13.171 

MT, VALBER MELO - OAB:8.927/MT

 Intimação dos Excelentíssimos advogados dos réus para que, em 

cumprimento à decisão de fls. 634, de 08/11/2017, trecho a seguir 

transcrito, informem a este juízo se há interesse ou não nos objetos:

"Cumpra-se o despacho de fl. 617, observando-se, no entanto, que 

mesmo manifestando os réus interesse na restituição das motosserras e 
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demonstrando a propriedade, a efetiva restituição dependerá do resultado 

da sentença, já que passível de aplicação da pena de perdimento (art. 91 , 

inc. II CP ). Por tal razão, a manifestação da parte, no prazo concedido à fl. 

617, se presta apenas para agilizar eventual restituição, destruição ou 

doação dos objetos em momento oportuno.

Outrossim, observo que ainda existem outros bens apreendidos (garrafas 

térmicas e galões) que não interessam à instrução do processo (art. 118 

CPP ). Determino, desta forma, que, no mesmo prazo concedido, os réus 

informem se há interesse na restituição desses bens, oportunidade em 

que também deverão comprovar a propriedade, advertindo-os de que, em 

caso de silêncio, todos os bens remanescentes da apreensão no 

processo serão destinados à destruição ou doação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4066 Nr: 180-66.2002.811.0033

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos) a ser dividido 

de forma igualitária, ou seja 50%(cinquenta por cento) para cada parte a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 160/162. Este 

valor devera ser de forma separada, sendo R$ 376,85(trezentos e setenta 

e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 129,94(cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11(custas e taxas finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum, aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59536 Nr: 1129-36.2015.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI RIBEIRO COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEVI RIBEIRO COSTA - ME, CNPJ: 

17556287000133. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão consignatória 

tornando definitiva a decisão que deferiu a consignação, para o fim de que 

os valores depositados judicialmente sejam depositados em favor do 

requerido (dados bancários à fl. 60), com fulcro no artigo 546 do Código 

de Processo Civil, DECLARANDO EXTINTA a obrigação em questão e 

consequentemente pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação 

do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.Por 

conseguinte, declaro encerrada esta fase procedimental, com resolução 

do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 11 de abril 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, 22 de agosto de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1300-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS 

SANTOS, JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo a parte exequente para se manifestar, no prazo legal, tendo em 

vista o resultado positivo da pesquisa on-line.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64905 Nr: 1617-54.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT MORA CASELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, impulsione o feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76938 Nr: 209-57.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO RUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - 

OAB:24548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos.

Intime-se a defesa do acusado para apresentação de memoriais escritos 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-se os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70927 Nr: 1623-27.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBERT MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, DÉBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519/O, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186-B, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6454/MT, RAQUEL CORRÊA 

BEZERRA - OAB:87670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054

 Visto.
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 Encerrada a instrução processual, concedo às partes prazo de 15 

(quinze) dias a cada qual, sucessivamente, para apresentação de 

memoriais escritos, iniciando-se pela parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57629 Nr: 2739-73.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONTANO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - 

OAB:6125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATHENA CAMPOS DUARTE 

ANTELO SILVA - OAB:17802, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte executada, por meio de seu advogado, para que tome 

ciência da r. Sentença (fl. 86), conforme segue:

"Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 85, extingo o feito, por satisfação, nos 

termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30024 Nr: 777-20.2011.811.0033

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORMAT - BORRACHAS DO MATO GROSSO 

LTDA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES, WILSON RODRIGUES 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Autos nº 777-20.2011.811.0033

Cód. 30024

Vistos.

A par da manifestação de fls. 101/102 formulada pela parte autora, 

determino o arquivamento dos presentes autos, sem baixa na distribuição.

Sem prejuízos, expeça-se o necessário para promover as baixas nos 

assentamentos imobiliários levados a registro/averbação nos presentes 

autos.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 17 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53054 Nr: 2489-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALSSUIR BONAN, INÊS VERRI BONAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO MARCHIORI, DARCI DAVANTEL 

MARCHIORI, CELITO BARAZETTI, NEIDE CAMPAGNOLO BARAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:MT/4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749B, 

JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483/MT, MARCELO BARROS LOPES 

- OAB:9462/MT

 Vistos em correição.

1. Diante dos argumentos apresentados na petição de fl. 1.361, 

comprovado pelo documento de fl. 1.362, informando a impossibilidade de 

comparecimento do advogado dos autores, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 08 (oito) de novembro de 2018, às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, o patrono das partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se quanto ao pedido do perito nomeado (fls. 

1.358/1.359), referente ao pagamento dos honorários periciais.

b) Intimem-se, via DJe, os patronos das litigantes para, juntamente com as 

partes, comparecerem à audiência designada, acompanhados de suas 

testemunhas independentemente de intimação judicial.

c) Renovem-se as intimações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Vistos em correição.

1. Prestei, nesta data, informações à Terceira Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por intermédio do Ofício nº 

55/2018/GAB, cuja juntada ora determino.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária, integralmente, a decisão proferida às 

fls. 194/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77156 Nr: 305-72.2018.811.0033

 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: NOVA MARINGÁ COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA.Deixo de remeter os autos ao conciliador judicial, 

ante o expresso desinteresse da Requerente em participar de audiência 

de conciliação.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da Requerente do 

inteiro teor desta decisão.b)Citem-se, por correio, o(s) Requerido(s) para 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (CPC, art. 231, I), 

constando da missiva as advertências legais (CPC, art. 344).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 12149 Nr: 1468-44.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA MARINGÁ COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é 

válida a intimação postal da parte, desde que recebida no endereço do 

domicílio por via postal e com aviso de recebimento.

No entanto, no caso em apreço, os Avisos Postais de fls. 175v e 176 

foram devolvidos com a informação destinatário “NÃO PROCURADO”.

Desta forma, não resta comprovada a intimação de ELISEU JOSÉ 

SCHAFER e ELIANE MARIA BROD SCHAFER para constituir novo 
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advogado nos autos.

Lado outro, tendo em vista o longínquo cálculo do débito exequendo 

(agosto de 2016 – fl. 159), mister a atualização pelo credor para, 

posteriormente, analisar os pleitos formalizados à fl. 178.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor 

desta decisão e para que, em 10 (dez) dias, atualizem o débito 

exequendo.

b. RENOVE-SE a carta de intimação de fl. 175, com a finalidade de intimar 

os executados para constituírem novo advogado.

c. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para análise do(s) pedido(s) de fl. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52361 Nr: 1644-42.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Considerando que o executado não foi localizado 

até o momento, conforme se verifica autos, e que o atual entendimento 

jurisprudencial admite a figura do "arresto online", defiro o pedido do 

exequente, de fl. 92, por entender que tal medida poderá facilitar o 

deslinde do feito e até mesmo a localização do devedor. .3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado dos Sistemas Bancenjud, Infojud e 

Renajud, requerendo o que entender de direito.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema Bancenjud, 

requerendo o que entender de direito.c)Restando exitosa a penhora em 

dinheiro, oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos Judiciais, 

encaminhando cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e 

transferência do sistema Bacenjud, para as providências pertinentes. 

Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o devedor, prosseguindo-se 

a execução nos seus ulteriores termos.d)Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58007 Nr: 124-76.2015.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENILDA DA SILVA CAUDAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERLY DE SOUZA LIMA - OAB:14946/0-MT, FERNANDA 

MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

FABIO DO NASCIMENTO SILVA - OAB:16.947 OAB/MT, JOSE MARIA 

MARIANO - OAB:3539-B/MT

 2. Compulsando os autos, constato que é caso de julgamento, com 

resolução do mérito da demanda, ante a existência de transação entre os 

contendores, de sorte que não vejo óbice em julgar procedente a ação, 

para homologar o acordo formulado e, por consequência, extinguir o 

feito.Ressalto, em respeito ao sempre zeloso e expedito advogado do 

Requerente, que as determinações judiciais de fls. 139 e 143 o foram em 

homenagem ao princípio da prudência, norma que deve nortear o exercício 

da magistratura, considerada a (aparente) existência de ajustes díspares, 

situação, todavia, que foi bem explicitada e remediada pela postulação da 

parte autora de fls. 144/147.3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil, JULGO O MÉRITO da demanda para 

homologar, por sentença, o acordo de fls. 134/135-verso, formalizado 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, o qual regerá o divórcio e a partilha dos bens do casal 

litigante.Sem custas e despesas processuais, ante a assistência judiciária 

gratuita deferida.Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes.Ciência ao 

Ministério Público.Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, 

considerada a expressa renúncia ao direito de recorrer, e, em seguida, 

expeça-se mandado para averbação da sentença no Cartório de Registro 

Civil competente, inclusive para alteração do nome do cônjuge virago, que 

voltará a chamar-se Cleonilda da Silva Caldas.Após, arquive-se o 

processo, observadas as formalidades legais, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. 

Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76483 Nr: 3979-92.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL BRIANORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente 

à fl. 47, para determinação de constrição judicial, por meio dos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, objetivando a localização, bloqueio e 

penhora de eventuais contas e aplicações financeiras, bem como 

veículos, além de cópia das últimas declarações de imposto de renda do 

executado, vez que citado (fl. 42), não liquidou, tampouco ofertou bens 

para liquidar o débito (fl. 45).Com efeito, a orientação jurisprudencial 

consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em precedentes 

julgados sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, 

assentou que a apreensão judicial de dinheiro, bens móveis e imóveis 

mediante os sistemas eletrônicos (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou 

INFOJUD), passou a ser medida primordial, independentemente da 

demonstração de necessidade de esgotamento de diligências relativa à 

inexistência de outros bens em nome do executado.2. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)Restando exitosa a 

penhora em dinheiro, oficie-se ao Departamento da Conta de Depósitos 

Judiciais, encaminhando cópias de todos os extratos de busca, bloqueio e 

transferência do sistema Bacenjud, para as providências pertinentes. 

Após, lavre-se o respectivo termo e intime-se o devedor, prosseguindo-se 

a execução nos seus ulteriores termos.b)Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) do credor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o incluso resultado dos Sistemas BacenJud, Renajud 

e Infojud, requerendo o que entender de direito;c)Arquivem-se, em pasta 

própria, as declarações de ajuste anual do executado, intimando-se o 

exequente e certificando-se a ocorrência, a teor do art. 477, da 

CNGC.d)Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 308-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJSS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - 

OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.).5. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)OFICIE-SE a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, requisitando o 

bloqueio do valor de R$ 555,68 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e oito centavos), em conta vinculada do FGTS, de titularidade do 

devedor REGINALDO CASSIMIRO DOS SANTOS, portador da CIRG nº 

1755912-0 e inscrito no CPF/MF nº 023.574.751-37.b)INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor desta decisão.c)INTIME-SE, 

pessoalmente, o defensor nomeado ao Executado.d)Juntada a resposta, 

voltem-me conclusos.6. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71915 Nr: 2126-48.2017.811.0033
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que o valor do crédito ultrapassa o valor limite para 

Requisição de Pequeno Valor, bem como que a parte exequente não 

renunciou expressamente ao excedente, necessário se faz a requisição 

do pagamento por meio de precatório.

2. Desta feita, conforme determina o artigo 535, § 3º, inciso I do CPC, 

expeça-se requisição de pagamento indicado no cálculo de fl. 83, 

mediante precatório, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, em favor do exequente.

Certifique-se se a comunicação de fl. 100 refere-se à requisição de 

pagamento mediante precatório destes autos.

Informada a disponibilização de valores e inexistindo divergências, 

expeça-se o competente alvará.

3. Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74862 Nr: 3373-64.2017.811.0033

 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: JADISON MATEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE 

CAMARGO - OAB:10610-B

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada por 

Jadison Matei e Simone Raimundo Matei em desfavor de Associação de 

Poupança e Emprestimo - Poupex, todos qualificados nos autos, com 

pedido de tutela de urgência consistente na determinação ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca que se abstenha de “consolidar a 

propriedade dada pelo promovente em garantia fiduciária em nome da 

credora”, a qual foi indeferida na decisão proferida às fls. 73/74.

Após o trâmite regular do processo, sendo realizada audiência de 

tentativa de conciliação, apresentação de contestação e impugnação a 

esta, a parte requerente reitera, às fls. 114/115, a concessão da tutela de 

urgência, sob o fundamento de ter concluído o pagamento da parte 

incontroversa da lide.

2. A despeito da alegação dos autores, não vislumbro o preenchimento 

dos requisitos para concessão da medida antecipatória, especialmente se 

considerada a decisão que indeferiu originariamente o pedido, uma vez 

que que não há nos autos indícios de que a requerida estaria agindo de 

forma irregular.

3. Pelo exposto e pelas razões já evidenciadas na decisão de fls. 73/74, 

indefiro o pedido de tutela de urgência requerida.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27711 Nr: 1589-96.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON DONIZETTI 

FERREIRA CERANTES - OAB:14255/MT

 4. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal do Código de Processo Civil, extingo o processo 

sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo exequente por 

mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais, se houver, pelo 

exequente. Sem verba honorária.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com as 

providências, anotações e baixas de estilo.Proceda-se na liberação dos 

valores penhorados via BacenJud (fls. 159 e 161) em favor do executado, 

após informes dos dados bancários para transferência.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49019 Nr: 341-71.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu MAICON DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática da infração penal prevista no artigo 129, §9º, do Código 

Penal com as implicações da Lei nº 11.340/06.Atento às diretrizes do 

artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e do artigo 68 do Código 

Penal, passo a fixar as reprimendas.O delito previsto no artigo 129, §9º, 

do Código Penal, possui uma pena privativa de liberdade de detenção de 

03 (três) meses a 03 (três) anos;Na primeira fase, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais, nos termos do Código Penal, artigo 59. (...) A 

circunstância não é desfavorável, uma vez que a clandestinidade é 

característica do crime.Quanto às consequências do delito, são normais à 

espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo 

legislador.Inexiste comportamento da vítima para ser analisado.Assim 

sendo, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a 

pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.Não há circunstâncias atenuantes, entretanto 

reconheço a presença da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, razão pela qual agravo a pena para 04 (quatro) meses e 03 (três) dias 

de detenção.Por fim, por inexistirem causas especiais de diminuição ou 

aumento, motivo pelo qual torno definitiva a pena 04 (meses) e 03 (três) 

dias de detenção para o crime de Lesão Corporal decorrente de Violência 

Doméstica.Para cumprimento da reprimenda, fixo o regime inicial aberto, 

nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.O tempo da prisão 

provisória imposta ao réu não tem o condão de alterar o regime fixado 

mediante o cômputo previsto no artigo 387, §2º, do CPP.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64285 Nr: 439-51.2018.811.0049

 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: FFDO, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial de alimentos 

e regulamentação de visitas, formulado por Fernando Farley de Oliveira e 

Cimara Muraro, em relação aos filhos menores Henrique Farley Muraro de 

Oliveira e Gabriel Farley Muraro de Oliveira, todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/12.

À fl. 15, Fernando Farley de Oliveira e Cimara Muraro, por meio de seu 
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advogado, informou que entraram em comum acordo em relação à pensão 

alimentícia dos filhos, ficando estabelecido o valor de R$500,00 

(quinhentos reais) que deverão se pagos mensalmente aos menores a 

título de pensão alimentícia que corresponde a 52,4 do valor do salário 

mínimo vigente. Cumpre ainda informar que a guarda dos menores será 

exercida unilateralmente pela genitora.

Na decisão de fl. 16 O Ministério Público manifestou-se pela homologação 

e posterior arquivamento dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Vila Rica/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64285 Nr: 439-51.2018.811.0049

 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: FFDO, CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo.

Considerando que o acordo já foi homologado por sentença (fls. 17/18), 

bem como que as partes requereram a expedição de ofício à SUSIPE, 

empregadora do genitor dos menores, para desconto da pensão 

alimentícia na folha de pagamento deste, DETERMINO oficie-se à 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), no 

endereço de fl. 06, para que proceda ao desconto mensal da prestação 

alimentícia, correspondendo atualmente a 52,4% (cinquenta e dois vírgula 

quatro por cento) do salário mínimo vigente e deposite-a na conta corrente 

indicada à fl. 05.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Vila Rica/MT, 22 de agosto 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57150 Nr: 2576-74.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO FRANCISCO MARINHAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 63/65, os quais 

versam sobre cálculo de concessão de benefício previdenciário e 

cumprimento de decisão judicial, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65071 Nr: 943-57.2018.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO B DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 62, "...Certifico e dou 

fé que em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

compareci à Rua Claudio Manoel, n. 56, esquina com a Rua Pará, 

Inconfidentes, Cidade e Comarca de Vila Rica – MT, em 25/07/2018, 

aproximadamente às 13h25min, contudo não encontrei o veículo a ser 

apreendido. Deste modo, suspendo minhas diligencias e devolvo o 

mandado para as providencias necessárias...".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25671 Nr: 2070-74.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR ROSA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido Ministerial de fls. 121, intime-se a vítima nos endereços 

fornecidos às fls. 122/123.

Compulsando com acuidade os autos, constato ter sido o réu citado 

pessoalmente às fls. 57/58, posteriormente foram efetuadas diligências 

infrutíferas para nova intimação do acusado.

Tendo em vista a mudança de endereço do réu, sem comunicação a este 

juízo de seu atual paradeiro, e estando em local ignorado, torna-se 

aplicável a norma insculpida no art. 367 do Código de Processo Penal, 

prosseguindo-se o processo sem a presença do acusado.

Neste sentido, o entendimento do E. TJMT:

(...) 1. Acertadamente a Magistrada reconheceu a revelia do Apelante, 

pois ele não comunicou a mudança de residência e tampouco seu novo 

endereço ao juízo, conforme preceitua o art. 367 do CPP. (...) (TJMT. Ap 

46797/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015).

Diante do exposto, decreto a revelia do réu Diomar Rosa Pires, com 

fundamento legal no art. 367 do CPP, devendo o feito prosseguir 

doravante, sem sua presença.

Ademais, o Ministério Público requereu ainda o arquivamento do feito em 

relação ao delito previsto no art. 147 do Código Penal, visto a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Pois bem, analisando os autos, verifico que o fato foi praticado no dia 

15/11/2011 e a denúncia foi recebida em 20/06/2012 (fls. 49), ou seja, o 

último marco interruptivo do prazo prescricional. Considerando que o tipo 

penal evocado possui o lapso de 03 (três) para a incidência da 

prescrição, sendo já ultrapassado este período.

Deste modo, verifico que assiste razão ao Parquet, de fato estão 

presentes os requisitos legais para reconhecimento do instituto penal 

invocado.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do indiciado Diomar Rosa 

Pires em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, com 

fundamento no art. 107, inciso IV do Código Penal.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 1090-54.2016.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENILSON KENNEDY DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO ZANINI, ZAIRA MARIA ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CÉSAR DO 
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NASCIMENTO - OAB:16056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de apresentar a guia 

de pagamento das custas para envio da carta precatória, como também, 

das custas da diligência do oficial de justiça, haja vista que embora 

mencionadas na petição de fls. 219, não constam anexadas a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42219 Nr: 1889-39.2012.811.0049

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para complementar a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, 

haja vista que o valor recolhido as fls. 63/64, refere-se a diligência no 

ambito urbano desta Urbe, e o endereço para citação fica localizado em 

Santa Cruz do Xingu, e ainda que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligencia, deverá entrar em contato 

telefonico com a gestora geral (responsavel pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43925 Nr: 820-35.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CARDOZO REGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

da fiança arbitrada ao indiciado à fl. 32 destes autos.

Considerando que houve a decretação da prescrição da pretensão 

punitiva em relação ao acusado, determino a restituição integral da fiança 

recolhida pelo indiciado, nos termos do CPP, artigo 337, e da CNGC, item 

7.19.5.1.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53034 Nr: 565-72.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO COSTA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

da fiança arbitrada ao indiciado às fls. 23/24 destes autos, bem como o 

objeto apreendido às fls. 42.

Considerando que houve a decretação da prescrição da pretensão 

punitiva em relação ao acusado, determino a restituição integral da fiança 

recolhida pelo indiciado, nos termos do CPP, artigo 337, e da CNGC, item 

7.19.5.1.

No mais, o objeto apreendido às fls. 42 não foi reivindicado por ninguém 

nos autos. Além disso, o referido bem possui valor econômico 

inexpressivo, razão pela qual seria inviável sua alienação mediante leilão.

Diante do exposto, determino a destruição do bem apreendido nos autos 

(uma lata de cerveja marca Skol 269 ml) certificando-se tal providência.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 13473 Nr: 1121-89.2007.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEDY KENNEDY DOS SANTOS MORAIS, 

NEIMAR DA ROSA MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, CAMILA MOURA FEITOZA - OAB:17816/MT

 Vistos.

 Defiro o requerimento ministerial às fls. 367 e determino a intimação por 

edital dos réus da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade (fls. 

314/320 e 356/357).

Decorrido o prazo do competente edital, arquivem-se os autos com as 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57107 Nr: 2557-68.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMUEL PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 95 o Parquet postulou pela 

desistência da oitiva das vítimas, frente a diversas diligências negativas 

em prol de sua intimação.

No entanto, observo que a defesa técnica também arrolou as vítimas como 

testemunhas, conforme se extrai às fls. 59.

Deste modo, intime-se a defesa para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste informando se possui interesse na oitiva das vítimas, 

requerendo o que entender de direito.

 Após, volva-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44730 Nr: 1699-42.2013.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES CORREIA CASTRO 

JÚNIOR - OAB:10.186/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida proposta pelo 

Banco do Bradesco S.A., pleiteando a liberação do veículo GOL GER.IV 

SUPER 1.0, Cor Preta, Ano 07/07, Placa NHE7492, Chassi nº 

9BWCA05W78T033102.

Ouvido (fls. 16), o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido 

com a restituição do objeto reclamado na inicial, eis que o veículo não se 

faz necessário ao processo crime, bem como possui contrato de 

alienação fiduciária.

Nesse passo, às fls. 17, o objeto apreendido foi entregue ao Sr. Sabino 

Rodrigues Costa.

Certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação da parte autora 

(fls. 25).

É o relato.

DECIDO.

Tendo em vista o teor da presente demanda, a restituição do veículo à 

terceiro (fls. 17), bem como o decurso do prazo sem manifestação da 

parte autora para requerer o que entender de direito (fls. 25), arquivem-se 

os presentes autos com as baixas devidas.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 327 de 492



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44345 Nr: 1287-14.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON ROSA BAILÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão acostada às fls. 70, abra-se vista ao Ministério 

Público Estadual para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 19242 Nr: 1702-36.2009.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANA SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Às fls. 202, o Ministério Público postulou pela decretação da revelia da 

acusada, haja vista sua não localização.

Decido.

Considerando ter sido a ré citada pessoalmente (fls. 146), tendo se 

mudado de endereço sem comunicar este juízo (fls. 161 e 180), razão pela 

qual não foi interrogada, sendo aplicável a norma insculpida no CPP, artigo 

367.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – 

NULIDADE DA AUDIÊNCIA E DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – 

IMPROCEDÊNCIA – NOVO ENDEREÇO DO RÉU NÃO INFORMADO NOS 

AUTOS – APLICAÇÃO DO ART. 357 DO CPP – MÉRITO - PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – 

RECURSO PROVIDO. 1. Acertadamente a Magistrada reconheceu a revelia 

do Apelante, pois ele não comunicou a mudança de residência e tampouco 

seu novo endereço ao juízo, conforme preceitua o art. 367 do CPP. 2. Não 

havendo nos autos provas suficientes a ensejar uma sentença 

condenatória, cabível a aplicação do principio in dubio pro reo, 

absolvendo-se o acusado. (TJMT. Ap 46797/2015, DES. RUI RAMOS 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado 

no DJE 27/10/2015).

Diante do exposto, decreto a revelia da ré com fundamento legal no CPP, 

artigo 367.

No mais, declaro encerrada a instrução probatória, vez que já restaram 

produzidas todas as provas requeridas pelas partes.

 Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério Público, nos termos do art. 403, 

§3° do CPP.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54537 Nr: 562-91.2018.811.0035

 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: Umbelina Rosa da Silva Gomes, Maria Aparecida Gomes 

Correa, Sebastião Corrêa Rodrigues, LAZARO DA SILVA GOMES, 

DEUSELENE SILVA GOMES DE SOUZA, JOAQUIM GASPAR DE SOUZA, 

CÉLIO DA SILVA GOMES, SELMA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CUSTÓDIO GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711, ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - 

OAB:18711/O, EVANDRO CORREA CARVALHO - OAB:22430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Da justiça gratuita A postulante requer os benefícios da 

gratuidade jurisdicional. No que tange a justiça gratuita para análise do 

direito, é imprescindível que a parte autora comprove a sua 

hipossuficiência. Esclareço, primeiramente, que a Constituição Federal 

garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV – Negritei). A 

Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, estabelece normas para a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados, assim 

considerados, nos termos do art. 2º, parágrafo único, “todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. 

Veja, registro apenas para argumentar, que a Resolução n. 85, de 11 de 

fevereiro de 2014, da Defensoria Pública da União, fixa parâmetros 

objetivos (art. 1º) e procedimentos para a presunção e comprovação da 

necessidade das pessoas naturais e jurídicas. Assim, em respeito ao 

comando constitucional, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 30 

(trinta) dias, comprove que seus recursos são insuficientes para pagar às 

custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

sustento pessoal e familiar, apresentando a última Declaração do Imposto 

de Renda – Pessoa Física ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social, OU recolha regularmente as custas judiciais.Do valor da causa Em 

análise das informações contidas na peça inicial observo a total 

dissonância dada ao valor da causa R$100, 00 (cem reais) em relação 

aos bens a serem partilhados(ref.02). Assim, determino que a parte autora 

retifique o valor da causa, bem como recolha as custas remanescentes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido inicial 

e, consequentemente, a extinção do processo. Em seguida, cumpridas as 

determinações acima, tornem-me conclusos para deliberações 

pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 55444 Nr: 878-07.2018.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA REGINA MONTEIRO, HENRIQUE ANTONIO 

CAUMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE REINALDO DE SOUZA CAUMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. s.II– DA NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE Nomeio como 

inventariante dos bens deixados por REINALDO DE SOUZA CAUMO, a 

requerente FATIMA REGINA MONTEIRO, que prestará compromisso em 05 

(cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes.III – 

DISPOSIÇÕES FINAIS 1 – Citem-se e os interessados não representados 

pelo mesmo patrono, se for o caso, bem como as Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal (CPC, art. 626), estas para que se manifestem sobre os 

valores do bem e podendo, se dele discordar, juntar prova de cadastro, 

em 20 (vinte) dias (CPC, art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser 

aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), manifestando-se 

expressamente. Em relação à Fazenda Pública Estadual determino que 

esta carreie aos autos a certidão negativa de débitos em nome do de 

cujus, expedida pela PGE/MT, haja vista que a Comarca de Alto Garças/MT 

não é próxima da capital o que gera custo para a emissão desta. A não 

apresentação desta certidão acarretará como aceita a certidão expedida 

pela SEFAZ através de portal eletrônico. 2 – Havendo concordância, 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, intime-se a inventariante para prestar as últimas declarações e 

plano de partilha.Quanto ao valor do bem, destaco que, inicialmente cabe a 

inventariante informa-lo, de modo que, se a Fazenda Pública concordar 
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com o valor já apresentado, o cálculo do imposto terá este como 

parâmetro. Entretanto, caso a Fazenda Pública discorde do valor 

apresentado e apresentado outro, concordando com o valor a 

inventariante, este então passará a ser o parâmetro para o cálculo. Em 

não havendo concordância, venham-me conclusos para deliberação.3 - 

Após, intimem-se os herdeiros para se manifestarem em 10 (dez) dias.4 – 

Após prestadas as primeiras declarações, certifique-se a secretaria em 

quadro esquemático de fácil visualização a situação do presente 

inventário. Expeça-se o necessário para o cumprimento desta 

decisão.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

Comarca de Alto Taquari

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46932 Nr: 565-69.2018.811.0092

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Outras Entidades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OUTRAS ENTIDADES. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornar pública a relação das entidades que cumpriram com os 

requisitos do edital 01/2018-DF, quais sejam, Centro Terapêutico Vida e 

Resgate, Associação Espírita Anjo Ismael e Associação Pestalozzi, bem 

como convocá-los para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarerm o 

projeto conforme modelo previsto no Anexo III, já informado.

Despacho/Decisão: I – Considerando a documentação apresentada, o 

relatório de visita elaborado pela equipe multiprofissional, além do parecer 

favorável do Ministério Público, HOMOLOGO o cadastramento das 

entidades aptas ao recebimento de recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias, composições civis, transações penais e 

suspensões condicionais do processo, realizadas na Vara Única e no 

Juizado Especial Criminal desta Comarca, na forma dos Provimentos nº 

154/2012 do CNJ e 05/2015 da CGJ/MT, a seguir descritas: a) – 

ASSOCIAÇÃO CENTRO TERAPÊUTICO VIDA E RESGATE – CTVR; b) – 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANJO ISMAEL – ASEANI; c) – ASSOCIAÇÃO 

PESTALOZZI DE ALTO TAQUARI. II – Publique-se o edital contendo a 

relação das entidades com cadastro homologado, bem como a intimação 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem os projetos. III – A fim de 

evitar prejuízos, notifiquem-se os representantes legais das entidades, via 

telefone, sobre a expedição do edital, certificando nos autos. SEM 

CUSTAS. P.I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GEOVANA FERREIRA, 

digitei.

Alto Taquari, 22 de agosto de 2018

Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41710 Nr: 922-83.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR MARCELO HERRERA - 

OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, bem como 

em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, do 

Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar a 

ação, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, bem como 

intime-a para comparecer à audiência de instrução, a qual designo para o 

dia 07/11/2018 às 12h45min. (HORÁRIO MT)

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 540-61.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Pereira de Jesus, Rond Roma Moreira 

Demelas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de Edimar Pereira de Jesus e Rond Roma Moreira Demelas pela 

prática da conduta prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta nos autos que na data de 11/06/2015, por volta das 19h30min, em 

via pública, localizada na Rodovia MT-100, km 55, próximo ao 

entroncamento da estrada do Buriti, zona rural deste Município, os 

denunciados transportavam, no interior de um automóvel, duas armas de 

fogo de uso permitido, tipo espingarda, sendo uma calibre 12, de dois 

canos, marca Boito, nº 12560, municiada com sete cartuchos, e outra de 

calibre 32, marca Rossi, de dois canos, nº 813261, municiada com três 

cartuchos, sem a devida autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar.

Consta que uma equipe de policiais encontrava-se no referido local 

realizando uma operação de fiscalização, quando abordaram os 

denunciados em um automóvel Volkswagen Gol, cor vermelha, placa 

CPY-8879, e, ao ser realizada a busca no interior do automóvel, foram 

localizadas duas espingardas em bom estado de conversação e 

municiadas, sendo que os denunciados não tinham o registro da arma ou 

porte de arma.”

 Os réus foram presos em flagrante, sendo concedida liberdade provisória 

pela Autoridade Policial mediante o pagamento de fiança.

A denúncia foi recebida em 28/09/2015, os réus foram citados e 

apresentaram defesa prévia por meio de advogado dativo.

 Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado 

os réus.

 Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos réus 

nos exatos termos da denúncia, e a Defesa, por sua vez, pediu a 

absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse 

de arma de fogo.

 É o relatório.

 DECIDO.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim de 

Ocorrência, Auto de Apreensão e Exame de Eficiência de Arma de Fogo.

 Em relação à autoria, extraio dos depoimentos prestados pelos 

investigadores da Polícia Civil Ricardo de Brito e Roberto Carlos de Souza, 

tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que no dia dos fatos 

participavam de uma operação padrão quando fizeram a abordagem do 

veículo em que os réus estavam, em via pública, ocasião em que 

encontraram duas armas e munições no interior do automóvel.

 Ao serem interrogados em juízo, os réus confessaram a prática do delito, 

esclarecendo que cada um era proprietário de uma das armas.

Logo, também não há dúvidas quanto à autoria.

A defesa manifesta-se pela desclassificação para o delito de posse de 

arma de fogo (Art. 12), sob o argumento de que as espingardas estariam 

no interior do veículo.
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Todavia, esclareço que o delito capitulado no art. 12 do Estatuto do 

Desarmamento, que tipifica a posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido, exige que a posse ou manutenção da arma ocorra no interior da 

residência ou dependência desta, ou, ainda no local de trabalho, desde 

que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

 No caso em análise, as armas foram apreendidas no interior de veículo 

conduzido pelos réus, em via pública, isto é, fora das hipóteses previstas 

no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, o que afasta a possibilidade de 

desclassificação para o delito de posse.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do 

TJMT. Note-se

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. 

IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que veículos 

automotores não podem ser considerados como extensão do local de 

trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal 

de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg 

no AREsp 306.401/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 

TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 21/10/2013)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10826/03) POR AGENTE 

PÚBLICO DA SEFAZ – PLEITO DEFENSIVO – 1. ANSIADA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS 

AUTOS – RÉU AGENTE PÚBLICO SEM REGISTRO E PORTE DO 

ARMAMENTO - 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO 

ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - CONTEXTO FÁTICO 

PROBATÓRIO – RÉU PRESO COM ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – CONDUTA QUE SE AMOLDA 

AO PORTE ILEGAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Não há falar-se em 

desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

para o ilícito de posse irregular, quando se infere que a conduta realizada 

pelo agente subsume-se ao tipo penal capitulado no artigo 14 da Lei nº. 

10826/03, pois comprovado que a arma de fogo de uso permitido 

encontrava-se no interior de veículo automotor, em via pública (rodovia). 

(TJMT – Ap 92797/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 

29/01/2018)

Destarte, impõe-se a condenação dos réus na forma da denúncia.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR os réus Edimar Pereira de Jesus e Rond Roma Moreira 

Demelas pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

 I – EDIMAR PEREIRA DE JESUS:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências normais à 

espécie de delito. O réu é primário. Não há dados nos autos para atestar a 

conduta social e personalidade.

 Nesse cenário, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, 

todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique abaixo do mínimo 

legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Por fim, não concorrendo circunstância agravante nem causas de 

diminuição ou aumento de pena, fica a pena fixada definitivamente em 2 

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica dos 

réus.

 Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

 Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE DIREITOS, a serem estabelecidas pelo 

Juízo da Execução Penal.

II – ROND ROMA MOREIRA DEMELAS:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, 

verifico culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências normais à 

espécie de delito. O réu é primário. Não há dados nos autos para atestar a 

conduta social e personalidade.

 Nesse cenário, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, 

todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique abaixo do mínimo 

legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Por fim, não concorrendo circunstância agravante nem causas de 

diminuição ou aumento de pena, fica a pena fixada definitivamente em 2 

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

O valor de cada dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica dos 

réus.

 Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena, com base no 

art. 33, §2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.

 Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 2 (DUAS) RESTRITITVAS DE DIREITOS, a serem estabelecidas pelo 

Juízo da Execução Penal.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS:

 No tocante às armas e munições apreendidas, encaminhe-as 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.

O valor da fiança prestada pelos réus será utilizada para pagamento das 

custas processuais, da multa aplicada e eventual prestação pecuniária 

(Art. 336 do CPP).

Certificado o trânsito em julgado:

 I – Expeça-se Guia de Execução Definitiva;

 II – Proceda-se 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 – 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;

 IV – Após, remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo”.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa dos 

réus em juízo no importe de 4 (QUATRO) URH’s, a serem custeados pelo 

Estado de Mato Grosso.

Condeno os réus no pagamento das custas processuais.

P.I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39709 Nr: 2032-54.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ IVALDO DA SILVA BARROS, Cpf: 

61226519318, Rg: 0437954820117, Filiação: Maria Vitória da Silva Barros 

e Patrício Bispo Barros, data de nascimento: 04/12/1981, brasileiro(a), 

natural de Palmeirandia-MA, 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: AUTOS N.º 2032-54.2016.811.0092 – Cód. 39709DENUNCIADO: 

JOSÉ IVALDO SILVA BARROSVistos etc.Trata-se de ação penal pública 

promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor 

de José Ivaldo Silva Barros pelo cometimento, em tese, do crime de lesão 

corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º do Código 

Penal).Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 19 de 

novembro de 2016, por volta das 18h00min, na residência localizada na 

Rua Firmina Passos de Souza, s/n, Bairro 13 pontos, nesta urbe, o 

denunciado ofendeu a integridade corporal da ofendida Jackeline da Silva 

Almeida, sua companheira, momento em que partiu em sua direção em 

poder de uma faca e deferiu golpes causando-lhe as causando-lhe as 

lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.A denúncia foi 

recebida em 02 de dezembro de 2016 (fl. 72).Devidamente citado, o 

acusado apresentou defesa à fl. 108.Designada audiência de instrução e 

julgamento, a vítima e as demais testemunhas foram ouvidas (fls. 
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153/156). Por fim o acusado foi interrogado (fl. 157).Em sede de audiência 

de instrução e julgamento foram colhidas as alegações finais do Ministério 

Público, conforme ata de fls. 151/152.Encerrada a instrução processual, a 

defesa apresentou alegações finais às fls. 163/165.E os autos vieram 

conclusos.Relatei o necessário, fundamento e decido.Pois bem, a 

imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito incurso no art. 

129, § 9°, em decorrência da prática do crime de lesão corporal no âmbito 

da violência domestica.129, § 9º. Se a lesão for praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas ou de hospitalidade.Pena – detenção de 3 (três) 

meses a 3 (três) anos.A materialidade delitiva restou comprovada pelo 

exame de corpo de delito e mapa topográfico (fls. 33/37).A autoria, 

outrossim, não comporta dúvidas, pois as provas produzidas no presente 

procedimento apontam cabalmente a autoria do crime em análise.Na fase 

judicial, a vítima confirmou a existência das agressões.Os policiais 

confirmaram perante o Juízo a ocorrência do fato, afirmando que foi essa 

a versão dita pelas partes no dia do crime.O acusado negou os fatos 

perante o Juízo.O laudo de exame de corpo de delito corrobora com as 

declarações das testemunhas e da vítima.Logo, através dos depoimentos 

prestados, bem como pela prova pericial produzida resta incontestável a 

materialidade e a autoria do delito.O e. TJMT já decidiu em casos 

semelhantes:APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO À ABSOLVIÇÃO - 

CARÊNCIA DE PROVAS - PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL - AUTORIA E 

MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E 

CONVINCENTE - EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a 

materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos 

da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais provas nos autos 

em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; 

sendo que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as 

demais provas, reveste-se de maior força probatória (Ap, 60371/2011, 

DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Data do Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 

13/12/2011).Sendo assim, analisando o conjunto probatório em especial o 

depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial, conclui-se que a 

lesão sofrida pela vítima foi provocada pelo denunciado, no âmbito familiar, 

configurando-se o crime previsto no art. 129, 9º do CP.DISPOSITIVO.ANTE 

O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fundamento no 

artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia, 

para condenar o acusado José Ivaldo Silva Barros pela prática do delito de 

lesão corporal no âmbito de violência doméstica, em crime continuado (art. 

129, §9º do Código Penal), de modo que passo a dosar as respectivas 

penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, 

caput, do Diploma Penal.DOSIMETRIA.Em relação aos delitos imputados ao 

denunciado, considerando o mesmo juízo de reprovabilidade, impõe-se 

única análise das diretrizes do artigo 59, do Código Penal. Assim, denoto 

que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se 

valorar; Antecedentes criminais imaculados até o momento; inexistem nos 

autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que 

deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes 

para analisá-la, razão por que deixo de valorá-la; os motivos dos delitos 

são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências dos 

delitos são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima não 

contribuiu para a prática delitiva.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade, para o delito 

de lesão corporal qualificada por violência doméstica em 03 (três) meses 

de detenção.Não verifico a presença de circunstâncias agravantes e 

atenuantes.Ausentes causas de aumento e de diminuição, razão pela qual 

torno definitiva a pena, em 3 (três) meses de detenção.Em análise 

novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos 

artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, 

estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.Em face 

da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de 

direito (CP, 44), mas cabe a suspensão condicional da pena (CP, 

77).Diante de tal informação, aplico-lhe a suspensão condicional da pena, 

em observância ao disposto no art. 77 e seus incisos, pelo período de 2 

(dois) anos, desde que cumpridas as seguintes condições, nos termos do 

art. 78, §2.º do Digesto Penal:a) proibição de frequentar bares, 

prostíbulos, danceterias e lugares semelhantes; b) proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;c) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar 

e justificar suas atividades.Considerando que nos autos não existem 

elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de 

fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, 

nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno o Réu ao pagamento das 

custas processuais.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em 

liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de 

Processo Penal nos presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cientifique-se o Parquet e o Defensor Público.Após, o trânsito em 

julgado:a) lance o nome dos acusados no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento 

do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional 

de Informações Criminais) e;c) expeça-se guia de execução penal; 

Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.Alto Taquari-MT, 28 de junho de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 22 de agosto de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 2877-52.2017.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:13668

 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 do advogado da parte autora, 

para comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 

19/09/2018, às 13h30 (horário MT), no Fórum loca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 289-38.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Júnior Turchetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enzo Automóveis Concessionária LTDA, 

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante ao 

equívoco no teor da certidão de Ref. 24, impulsiono novamente estes 

autos por certidão, com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de 

seu defensor, para manifestar-se nos autos acerca da correspondência 

de Ref. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40139 Nr: 2347-82.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Taquari - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSFRAN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO HENRIQUE MIRANDA 

BELOTTI - OAB:237.635/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

20, serve a presente para fins de intimação dos advogados da parte 

demandada, para comparecimento na audiência de conciliação designada 
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para o dia 12 de setembro de 2018, às 14h30min (horário MT), no Forum 

local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38429 Nr: 1199-36.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JARDIM DOS SANTOS - 

OAB:75250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358 - MT

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

25, serve a presente para fins de intimação dos advogados das partes, 

para comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 12 

de setembro de 2018, às 13h30min (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34682 Nr: 479-06.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 39. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na 

denúncia, para CONDENAR o réu JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, qualificado 

no feito, pela prática dos crimes descritos nos arts. 129, §9º, e 147, 

“caput” todos do Código Penal.VII.I – Da dosimetria da pena.FIXO ao 

acusado JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, a pena privativa de liberdade no 

importe global de 04 (quatro) meses) de detenção, para a reprovação e 

prevenção dos crimes sub judice.VII.I.IV – Do regime.48. FIXO o REGIME 

ABERTO para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código 

Penal Brasileiro.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22848 Nr: 562-27.2012.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

48749273191, Rg: 729.311, Filiação: Neura Ferreira Gomes, data de 

nascimento: 19/08/1966, brasileiro(a), natural de Jatai-MT, casado(a), 

lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de requerimento de medidas protetivas 

intentada pela ofendida Marlene Francisca da Silva.As medidas foram 

deferidas (fls. 18/19).Documento de fl. 25 traz em seu bojo a informação 

de que a ofendida não foi localizada. Fundamento.Decido.Como é cediço, 

as medidas protetivas de urgência possuem caráter cautelar e devem 

perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram seu 

deferimento.Considerando que a vítima não foi localizada, entendo que não 

há mais motivos para a manutenção das medidas protetivas, porquanto 

descaracterizada a urgência necessária (periculum in mora) e 

demonstrado o desinteresse da vítima.Nesse sentido é a 

jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - INCONFORMISMO MINISTERIAL 

- VÍTIMA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS - 

MANIFESTO DESINTERESSE - DECURSO DE GRANDE LAPSO TEMPORAL 

DESDE OS FATOS - CAUTELARIDADE DO PROCEDIMENTO - DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não sendo a vítima localizada, após 

inúmeras diligências, para ciência do deferimento das medidas protetivas 

por ela requeridas e, transcorrido grande lapso temporal da data dos 

fatos, acertada se mostra a decisão revogatória das medidas protetivas e 

a extinção do processo, em razão da cautelaridade do procedimento.

(TJ-MG - APR: 10024121109565001 MG, Relator: Agostinho Gomes de 

Azevedo, Data de Julgamento: 29/05/2014,Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2014). Grifei. No mesmo 

sentido:Apelação Criminal. Violência Doméstica.Art. 129, § 9º e art. 147 do 

Código Penal, na forma da lei 11340/06. Sentença de extinção do 

processo com a manutenção das medidas protetivas de urgência até o 

julgamento da ação penal ou arquivamento do inquérito policial. Inquérito 

não localizado. Ação penal não intentada. Impossibilidade dos efeitos da 

cautelar protraírem-se indefinidamente - devem ser respeitados os 

requisitos da plausibilidade do direito e perigo da demora e a cláusula 

rebus sic standibus - as medidas protetivas tem sua permanência 

condicionada à manutenção das circunstâncias em que foram impostas. 

Ausência de manifestação da suposta vítima ou noticia de conduta ilícita 

do réu. Revogação das medidas protetivas. Precedentes desta Corte. 

Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00445105720098190203 RJ 

0044510-57.2009.8.19.0203, Relator: DES. KATYA MARIA DE PAULA 

MENEZES MONNERAT, Data de Julgamento: 11/03/2014,PRIMEIRA 

CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/03/2014 16:00). 

Grifei.Destarte, considerando o tempo em que praticado o fato, bem como 

a não localização da vítima, entendo por bem revogar as medidas 

anteriormente deferidas, bem como extinguir o presente feito, por 

ausência superveniente de interesse de agir. Conclusão:Ante o exposto, 

extingo o presente feito, por ausência superveniente de interesse 

processual, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo 

Civil.Revogo a decisão que deferiu as medidas protetivas.Transitada em 

julgado esta sentença, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 22 de agosto de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 17-39.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelírio Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA PONTES DUARTE 

- OAB:24042/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 

para ciência da decisão nomeando-a para patrocinar a defesa do 

denunciado à ref. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50034 Nr: 665-19.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA PONTES DUARTE 

- OAB:24042/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFENSORA DATIVA, 
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para ciência da decisão nomeando-a para patrocinar a defesa do 

denunciado à ref. 25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32972 Nr: 575-60.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Ferreira dos Reis, Maria Socorro Silva dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:3624

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelas partes, nos termos do art. 313, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito

pelo prazo de trinta (30) dias, para que as partes efetivem tentativa de 

composição amigável.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, intimem-se as 

partes para que deem andamento ao feito, no prazo

de cinco dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção.

Como consequencia, CANCELO a audencia designada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32957 Nr: 560-91.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessy Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelas partes, nos termos do art. 313, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito

pelo prazo de trinta (30) dias, para que as partes efetivem tentativa de 

composição amigável.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, intimem-se as 

partes para que deem andamento ao feito, no prazo

de cinco dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção.

Como consequencia, CANCELO a audencia designada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32956 Nr: 559-09.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélia Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Teixeira - 

OAB:MT. 3624

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelas partes, nos termos do art. 313, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito

pelo prazo de trinta (30) dias, para que as partes efetivem tentativa de 

composição amigável.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, intimem-se as 

partes para que deem andamento ao feito, no prazo

de cinco dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção.

Como consequencia, CANCELO a audencia designada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 579-97.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelas partes, nos termos do art. 313, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito

pelo prazo de trinta (30) dias, para que as partes efetivem tentativa de 

composição amigável.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, intimem-se as 

partes para que deem andamento ao feito, no prazo

de cinco dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção.

Como consequencia, CANCELO a audencia designada.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32967 Nr: 570-38.2006.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Rodrigues Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva, Maria Luisa Mancini da Riva, 

Renate Anna Welmann Da Riva, Marilia Da Riva Sousa Pinto, Cristine 

Wellmann da Riva Araújo, Alexandre Henrique Araújo, Mônica Souza Pinto, 

Ariosto da Riva Neto, Cristiana Bueno da Rocha Castellões da Riva, Karin 

Wellmann da Riva, Analise Wellmann Riva, Ludovico Wellmann da Riva, 

Sérgio Carlos Passos, Cibele Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Alvim da Fonseca - 

OAB:7010/MT, Edilaine Matchil Machado da Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pelas partes, nos termos do art. 313, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito

pelo prazo de trinta (30) dias, para que as partes efetivem tentativa de 

composição amigável.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação nos autos, intimem-se as 

partes para que deem andamento ao feito, no prazo

de cinco dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 
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extinção.

Como consequencia, CANCELO a audencia designada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46588 Nr: 254-44.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liserio Delmar Beschorner Uhry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O, Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 Processo nº: 254-44.2014.811.0084.

Código: 46588.

Vistos, em campanha pela justiça paz em casa.

Ausentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Penal, 

designo audiência de instrução para o dia 18 de outubro de 2018, ás 

13h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas para o comparecimento ao ato.

Atente-se a Secretaria para eventual expedição de cartas precatórias 

para oitivas de testemunhas residentes fora da comarca.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 23 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 030/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

Considerando o que dispõe o artigo 82 e 86 da Lei 4.964/85 (Código de 

Organização e Divisão Judiciária do Estado _ COJE) e art. 8º e ss. da 

CNGC. R E S O L V E: I - DESIGNAR CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Delegacia 

de Polícia Civil, no dia 27/08/2018 e na Cadeia Pública, no dia 28/08/2018 

desta Comarca, para realização da correição a partir das 8:00 h. II - 

DESIGNAR a servidora Lucimar Vieira, Assessora de Gabinete I e a 

servidora Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier, Gestora Geral, para 

secretariar os trabalhos. III - COMUNICAR o Diretor do Estabelecimento 

Prisional e o Delegado de Policia Civil desta Comarca. IV – Cumpra. 

Encaminhe cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato e afixe no átrio do Fórum. Araputanga, 23 de agosto de 2018.Renato 

José de Almeida Costa Filho Juiz de Direito Diretor do Foro.

PORTARIA Nº 29/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA 

FILHO, MM Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais.CONSIDERANDO as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça e Capítulo 1, Seções 2, 3 e 26, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

regulamentam os serviços correicionais e do inventário de 

processos;CONSIDERANDO que no ano de 2017 foi realizada correição na 

Comarca e o art. 18, seção 2 da CNGC determina anualmente e de forma 

alternada exercerá o poder-dever de correição ordinária ou inventário, 

podendo efetuá-las de forma extraordinária sempre que reputar 

necessário ou em atendimento a determinação superior.RESOLVE:I – 

DESIGNAR o período do dia 27/08/2018 (segunda-feira) até o dia 

03/09/2018 (segunda-feira) para realizar o inventário dos processos 

físicos da Comarca de Araputanga/MT, especificamente da Escrivania da 

Vara Única/Juizado Especial, podendo haver prorrogação em decorrência 

da necessidade.II – DESIGNAR o servidor João Henrique, Gestor 

Judiciário, para secretariar os trabalhos da Vara Única/Juizado Especial, 

coadjuvado pelos servidores e estagiários dos respectivos locais.III – 

DETERMINAR que o Gestor Judiciário, para que os autos estejam 

disponíveis até a véspera do dia designado para o início, providencie a 

cobrança dos que estão com carga para advogados, peritos e outros e, 

se necessário, os que se encontrarem com carga aos representantes do 

Ministério Público e da Defensoria Pública.IV – INFORMAR que, durante a 

realização do inventário de processos, não serão suspensos o 

expediente forense, os atos e os prazos processuais.V – DETERMINAR a 

publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, com a 

consequente remessa de cópia à Corregedoria Geral da Justiça, 

disponibilização do átrio do Fórum e comunicação aos responsáveis pelos 

serviços objeto da correição, aos representantes do Ministério Público, 

Defensoria Pública e Ordem dos Advogados locais.Araputanga/MT, 23 de 

agosto de 2018.RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHOJuiz de Direito e 

Diretor do Foro

PORTARIA N.º 31/2018-DF - I) ESTABELECER a escala de plantão para os 

finais de semana e feriados do mês de Setembro/2018 das 13:00 às 17:00 

horas, os servidores abaixo relacionados:

* A Portaria nº 31/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62434 Nr: 1309-37.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aulemar Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Regional Dr. Antonio Fontes de 

Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13522/B

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do inteiro 

teor da r. decisão judicial datada de 22/8/2018, ref. 29.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66238 Nr: 201-36.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Xavier de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aitana Silva Silvério - 

OAB:19734-O, Roozevelt Inacio Mamedes Junior - OAB:MT/ 19735/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:MT - 14.391, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 

11.065-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/ 12.208-A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe e 

cuja audiência de conciliação foi realizada sem acordo entre as partes, 

que já apresentaram as manifestações - defesa e impugnação -, razão 

pela qual DETERMINO que as intime, na pessoa do(s) advogado(s), para 

que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias suso mencionado, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir nessa ou meios de prova 

outros, pois possível ao magistrado limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatórias – NCPC, art. 370, caput e 

parágrafo único -, ou o julgamento imediato a lide.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 1516-31.2018.811.0038

 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: Jose Almiro Coelho, Glimaria Vicente Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidval Gomes Dornela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Isso posto e por verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos do NCPC, arts. 319, VI e 320, porque deve ser instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, apresentando defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, DETERMINO 

a intimação da parte requerente, através de seu(s) advogado(s)/defensor 

público, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE/CORRIJA a 

petição inicial e traga a ausente procuração por instrumento público ou a 

assinatura a rogo subscrita por 2 (duas) testemunhas, necessário para o 

caso de pessoa analfabeta, sob pena de indeferimento e extinção – CPC, 

art. 284, caput e parágrafo único c/c CPC, art. 295, VI c/c CPC, art. 267, 

I/NCPC, art. 321, caput e parágrafo único c/c NCPC, art. 330, IV c/c NCPC, 

art. 485, I.Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso para 

sentença – código n. 36. Diversamente, para análise e eventual 

prosseguimento – código 35.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76532 Nr: 2233-77.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Batizoco Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 (...) .Isso posto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RICARDO 

MAMEDES, por reconhecer a MORTE do agente, com fundamento no 

art.107, I, c/c art. 62 do CPP.A restituição dos referidos objetos quando 

não mais interessarem ao processo e havendo provas de que é herdeiro a 

ser chamado para a sucessão do(s) bem(ns) apreendido(s) do de cujus, 

na hipótese dos autos - arma de fogo e munições -, está condicionada 

também à comprovação do registro válido da arma de fogo, sua 

transferência de forma regular para quem a receberá e, quando não 

possuir o porte de arma de fogo, apresentação da guia de trânsito de 

arma de fogo fornecidos pela Polícia Federal, os quais não foram juntados. 

Diante disso, INDEFIRO o pedido, pois a restituição de maneira requerida 

implicaria em devolução ilegal dos objetos controlados pela Polícia Federal 

e limitados pela disposto na Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e 

Decretos que a regulamenta, entre os quais Decreto n. 

5.123/2004.Consequentemente, DETERMINO que aguarde isso pelo prazo 

de 4 (quatro) meses e, caso decorrido in albis ou não regularizado o 

pedido nesse prazo, por não mais interessarem à persecução penal, que 

sejam encaminhadas a arma de fogo e munições ao Comando do Exército 

para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às 

Forças Armadas - Lei n. 10.826/03, art. 25, caput e §§.Em relação ao 

pedido de restituição do valor da fiança recolhida nos autos n. 

2111-64.2017.811.0038 (76303), em que a representante do Ministério 

Público manifestou favorável ao pedido DETERMINO a restituição do valor 

de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), depositada na conta única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a título de fiança, por não 

se tratar de sentença condenatória – art. 337 do CPP - e, portanto, que 

oficie ao Departamento da Conta Única para a vinculação ao processo em 

epígrafe e, por fim, apresentados os dados bancários e pessoais 

necessário, que expeça o alvará judicial de levantamento (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11989 Nr: 206-44.2005.811.0038

 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: Tereza Machado Miranda de Souza, L. M. de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Colibri Transportes LTDA., Empresa 

Real Norte LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Oliveira da Silva 

Matos - OAB:42089/OAB/PR, KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - 

OAB:12842/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Bressane 

- OAB:10102/MT

 (...) INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção e honorários 

advocatícios, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – CPC, art. 

475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) 

dias e com a indicação do nome e a qualificação do exequente e do 

executado, do número do processo, do valor da dívida e da data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que o 

credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 

1º e 2º.Sem prejuízo deste, transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários de 

advogado de 10% (dez por cento) – 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e 

Enunciado n. 519 da Súmula do STJ -, bem como, a requerimento expresso 

do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato ao(s) 

devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - com a 

indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor(...) inicia-se O PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO, 

cujos fundamentos admitidos estão disciplinados no NCPC, art. 525, §

§.Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será 

designada.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53318 Nr: 657-88.2013.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de AILSON APARECIDO 

FERREIRA, pelo efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade e, em 

relação à pena de multa (dívida de valor) imposta e pendente de 

pagamento, DETERMINO que atualize e intime o recuperando para 

pagamento/adimplemento. Por fim, decorrido o prazo in albis, oficie à 

Fazenda Pública (Procuradoria Geral do Estado) com a certidão para que 

promova a execução fiscal – Enunciado n. 521 da Súmula do STJ (STJ. 3ª 

Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015). Certificado o trânsito em 

julgado, proceda às baixas e anotações necessárias, arquivando os 

autos. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, 

atendendo o descrito no art. 1.387, da CNGC.Prescindível o Registro no 

caso – art. 317, § 4º da CNGC.P. I. Cumpra, arquivando em seguida os 

autos.As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62078 Nr: 1195-98.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aulemar Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de AULEMAR RODRIGUES 

ALVES pelo efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade e, em 

relação à pena de multa (dívida de valor) imposta e pendente de 

pagamento, DETERMINO que atualize e intime o recuperando para 

pagamento/adimplemento. Por fim, decorrido o prazo in albis, oficie à 

Fazenda Pública (Procuradoria Geral do Estado) com a certidão para que 

promova a execução fiscal – Enunciado n. 521 da Súmula do STJ (STJ. 3ª 

Seção. Aprovada em 25/03/2015, DJe 6/4/2015). Certificado o trânsito em 

julgado, proceda às baixas e anotações necessárias, arquivando os 
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autos. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública/Advogado, 

atendendo o descrito no art. 1.387, da CNGC.Prescindível o Registro no 

caso – art. 317, § 4º da CNGC.P. I. Cumpra, arquivando em seguida os 

autos.As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78634 Nr: 3264-35.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariz Lopes Barbosa, Wanderlino Lopes 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - 

OAB:11988, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 (...) Ademais, diante da defesa técnica ter se comprometido em 

apresentar o acusado no prazo de 48h, para eventual colocação de 

tornozeleira eletrônica (...)REVOGO a prisão preventiva anteriormente 

decretada de MARIZ LOPES BARBOSA, e CONCEDO-LHE a LIBERDADE 

PROVISÓRIA SEM FIANÇA e CONDICIONADA ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319 -, por 

ora, com período/duração enquanto processado:1. RECOLHER EM SUA 

RESIDÊNCIA – de segunda-feira à sábado das 20h até 6h e nos domingos 

e feriados em tempo integral, no endereço a ser informado pelo 

acusado;2.A PROIBIÇÃO de APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de distância de 

50m (cinquenta metros) entre este(s) e o autor do fato, justificada pelos 

fatos narrados na denúncia;3. PROIBIÇÃO de CONTATO COM A VÍTIMA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, por qualquer meio de comunicação, 

justificada pelos fatos narrados na denúncia;4. NÃO FREQUENTAR bares, 

boates e congêneres;5. NÃO MUDAR DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O 

JUÍZO.Em decorrência da falta/ausência de equipamento disponível na 

Comarca hoje e mediante do compromisso do réu em cumprir as condições 

suso fixadas, inclusive o recolhimento, por ora, deixo de condicionar a 

revogação à utilização de monitoramento eletrônico por tornozeleira. Em 

sendo necessário, VALERÁ ESSA DECISÃO COMO ALVARÁ DE 

SOLTURA CLAUSULADO e o(a) acusado(a) deverá ser colocado(a) em 

liberdade se por outro motivo não estiver preso.Ademais, como não há 

comunicação nos autos do efetivo cumprimento do mandado de prisão em 

aberto, DETERMINO que expeça o CONTRAMANDADO de prisão.Intime o 

acusado e o ADVIRTA, entre outras, que a “prisão preventiva também 

poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”, assim como 

que o “juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando 

verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, 

se sobrevierem razões que a justifiquem(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 220-42.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almenis Candida de Moraes, NdML, EdML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Guedes da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airton de Almeida Marques 

- OAB:MT - 19732

 (...) Após análise com acuidade DECRETEI A PRISÃO de LUCIANO 

GUEDES DA LUZ, com fundamento no art. 5º, LXVII da CRFB/88 e art. 733, 

§ 1º, do CPC/art. 528, § 3°, do NCPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

como única forma de compelir esse ao pagamento dos alimentos, a qual 

será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos 

presos comuns – NCPC, art. 528, § 4º, CNGC, art. 1.445 -, fato que não 

exime o(s) devedor(es)/executado(s) do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas – NCPC, art. 528 , § 5º -, ou seja, o 

devedor/executado deverá pagar até as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, 

nos termos do NCPC, art. 528, § 7º, e Enunciado n. 309 da Súmula do STJ, 

sendo que o cumprimento do prazo de prisão não o exime do pagamento 

das prestações vencidas e vincendas – art. 733, § 2º do CPC/art. 528, § 

5°, do NCPC.O executado foi preso no dia 16 de julho de 2018, 

oportunidade em que após análise do pedido da defesa, entre outros 

pedidos determinei que comunicado o pagamento da prestação alimentícia 

ou vencido o prazo da prisão que se dará no dia 15 de setembro de 2018, 

certifique e volte concluso para decisão.Contudo verifico que o prazo da 

prisão se dará no dia 13 de setembro de 2018, conforme alegado pela 

defesa do devedor/executado.Isso posto REVOGO em parte a decisão de 

ref. 64, somente no que se refere a data do vencimento da prisão e 

DETERMINO que comunicado o pagamento da prestação alimentícia ou 

vencido o prazo da prisão que se dará no dia 13 de setembro de 2018, 

certifique e volte concluso para decisão.Intime.Notifique/cientifique o 

Ministério Público.Cumpra, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74242 Nr: 1080-09.2017.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A de Souza & Souza Ltda - EPP, Maria Alves 

de Souza, Emerson Alves de Souza, Pedro Bento de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT - 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474

 Certifico que a intimação a que se refere o ofício e certidão juntados nos 

autos no dia 10/8/2018, refs. 33 e 34, são concernentes as despesas de 

diligência de oficial de justiça, as quais devem ser adimplidas seguindo as 

orientações contidas no ofício n. 134/2018-apgm (ref. 33).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54927 Nr: 2315-50.2013.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelmínio Arruda Salomé 

Neto - OAB:MT/ 9.869, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/OMT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71709 Nr: 3052-48.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemberg Procope Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosinei Procope Vieira de 

Souza - OAB:MT - 23088

 (...) .Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 6 de 

fevereiro de 2019, às 16h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), 

dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) 

acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) 

recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, 

art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e 

ss..Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público 
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e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) 

testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 475-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Valadão Bicalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535/MT, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470

 (...) .Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses, reservando a defesa ao seu direito de manifestação no 

decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais.Isso 

posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela Lei n. 

11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 6 de fevereiro 

de 2019, às 14h30min, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, 

intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se for o caso, 

o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser 

advertida(s) de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 

458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62740 Nr: 2186-88.2006.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Antonio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO, ajuizada por DANIEL 

ANTÔNIO MARTINS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), 

oriunda do 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres, em virtude de declínio 

de competência.

Considerando que, em caso de declínio de competência, os efeitos de 

decisão proferida pelo juízo incompetente serão mantidos até que outra 

seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente – NCPC, art. 64, §4º –, 

RATIFICO os atos processuais já praticados nos autos e DETERMINO a 

intimação da parte autora para que esclareça se deseja a manutenção do 

processo perante a Justiça Estadual - competência delegada - ou o 

processamente perante a Justiça Federal e, naquela hipótese, apresente 

impugnação à contestação.

Após, retornem os autos conclusos para nomeação de médico perito.

 Cumpra.

 Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 963-54.2017.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welson Bento Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.68.

Considerando que a requerente e o requerido, por meio de seu advogado 

foram devidamente intimados, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença.

Após, DETERMINO ao requerido que efetue o pagamento das custas, 

conforme determinado em sentença, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser intimado por DJE.

 Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, ARQUIVEM-SE os autos, 

com baixa, anotando-se o débito concernente às custas processuais junto 

ao Cartório Distribuidor, por se tratar de valor inferior a R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 352 da CNGC/MT.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19214 Nr: 1109-76.2009.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Teixeira Júnior Com. de Cereais e 

Manufatura, Juízo da Nona Vara da Comarca de Londrina- PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Pergo, Aparecida Marcos Pergo, 

Edson Corte Real

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Torres Milani - 

OAB:27253/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66254 Nr: 673-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ FALCÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Damaceno, Agenor Evangelista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-A/MT, HELTON 
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GEORGE RAMOS - OAB:11237

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para que proceda com a 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, conforme sua 

certidão de ref.: 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47785 Nr: 705-15.2015.811.0026

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANETE CANDIDA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, atraves 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que proceda com a 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, conforme sua 

certidão de Ref.: 69.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42712 Nr: 824-44.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVERTON MARQUES, Filiação: Lindalva 

Silva e Noel Marques, data de nascimento: 30/10/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 65- 

9959-1969. 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: Art. 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos.I - OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a este Juízo se o denunciado está enclausurado em 

estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.II – 

Em sendo a resposta negativa, desde já, DETERMINO a citação por edital 

do acusado, fixando-o pelo prazo de 15 (quinze) dias no átrio do fórum, 

com a finalidade de responder à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir e, até o número de 8 (oito), arrolar testemunhas [Art. 

401 do Código de Processo Penal].Decorrido os prazos, em obediência ao 

artigo 366 do Código de Processo Penal- “Art. 366. Se o acusado, citado 

por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o 

processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a 

produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, 

decretar prisão preventiva, nos termos do art. 312.”- e considerando que 

o legislador pátrio ao editar a norma em apreço, teve o intuito de 

resguardar o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, em 

observância ao princípio de que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido 

(nemo inauditus damnari potest), desde já, DECLARO SUSPENSO o 

processo e o prazo prescricional, observado o teor da Súmula 415 do 

Superior Tribunal de Justiça [O período de suspensão do prazo 

prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada].III - 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, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 22 de agosto de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44467 Nr: 444-84.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono do réu, via Dje, 

a fim de que indique o endereço atualizado das testemunhas Jackeline 

Pinheiro e Jonathan Parpinelli, considerando a certidão do senhor Oficial 

de Justiça constante à fl. 66, que em relação a referidas testemunhas, foi 

negativa. No ensejo, considerando que a testemunha do Ministério Público, 

senhora Andrielly Monique de Almeida Foles, também não foi encontrada, 

remetemos os presentes autos ao Ministério Público, a fim de que indique o 

endereço atualizado da aludida testemunha.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20177 Nr: 536-04.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar ambas as partes, através 

de seus patronos constituídos, via Dje, dando-lhes ciência da Sessão de 

Mediação/Conciliação que se realizará no dia 28 (vinte e oito) de setembro 

de 2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42124 Nr: 36-30.2013.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neivanda Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT

 Certifico que nesta data, procedi com o devido cadastramento do novel 

patrono da parte Requerida, observado o disposto na petição de fl. 33. 

Diante do exposto, intimo o patrono da parte Requerido, via DJE, para, 

querendo, manifestar-se sobre a sentença prolatada às fls. 39/40.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20506 Nr: 888-59.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Domingos da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Eliseu Eduardo Dallagnol - OAB:2814/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Advogado do Réu, via 

Dje, a fim de que apresente sua alegações finais, em forma de memorial, 
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no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17834 Nr: 1434-85.2008.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Pereira Filho, José Nunes Pereira 

Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

OAB:MT/5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de JOSÉ NUNES PEREIRA FILHO e JOSÉ NUNES PEREIRA FILHO – 

ME.

À fl. 35 a parte executada requereu o reconhecimento da prescrição, haja 

vista que a constituição da dívida se deu em 13/06/2006 e a citação do 

executado somente se efetivou em 18/08/2016.

Instada a se manifestar a Fazenda Pública asseverou que em 30/11/2010 

houve pedido de compensação do débito o que interrompe a prescrição, 

bem como suspende a execução, requerendo, portanto a suspensão da 

ação (fl. 38).

DECIDO.

Compulsando os autos verifico pela CDA juntada com a inicial que a 

constituição do crédito de fato se deu em 13/06/2006, porém o despacho 

inicial, marco interruptivo da prescrição, a teor do artigo 174, I do CTN, se 

deu em 06/01/2008.

Ressalto que após o despacho inicial a Fazenda Pública não ficou inerte 

por período capaz de ocasionar a prescrição quinquenal, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de reconhecimento de prescrição formulada pela 

executada.

Outrossim, considerando que a parte exequente não especificou o período 

pelo qual requer a suspensão do feito e que o mesmo foi formulado há 

mais de 09 (nove) meses, intime-se a parte autora para se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 442 Nr: 139-67.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niquelson Resina, Suely de Fátima Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT, Rannah Naja Aleixo Francisco - OAB:60.696/PR

 [...] .Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade, 

determinando o prosseguimento da demanda executiva.Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os 

bens e valores penhorados nos autos, bem como para indicar novos bens 

à penhora ou, ainda, requerer o que entender de direito.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40625 Nr: 532-93.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSdS, ESdS, TSF, TSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 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 regularize a 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a 

maioridade alcançada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17926 Nr: 1528-33.2008.811.0026

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Biato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valber Melo - OAB:8.927

 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 uma vez apresentado memorias finais pelo Ministério 

Público, INTIMA-SE o Demandado, na pessoa de seu Causídico constituído, 

via Dje, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, Requerendo e/ou 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68132 Nr: 1649-12.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Delegacia de Policia 

Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Honório Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], RECEBO A DENÚNCIA em face de DIEGO 

HONÓRIO PEREIRA DA SILVA, qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhe a 

prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33 da Lei 11.343/06].

II - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 (DEZ) DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H30MIN.

III – Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) CITE(M)-SE o(s) réu(s) (art. 56, da Lei nº 11.343/06);

b) INTIME-SE/REQUISITE o denunciado para comparecimento na solenidade 

processual designada;

c) INTIME(M)-SE a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s)/informante(s) 

arroladas na denúncia e na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

COMUNIQUE-SE a defesa, se constituído, para que, querendo, acompanhe 

junto ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos;

d) Procedam-se às comunicações pertinentes em relação ao recebimento 

da denúncia, tal como determinado pela CNGC/MT;

e) CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22378 Nr: 895-17.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A de Souza Gas - ME, José Aparecido de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente 

Banco Bradesco Financiamentos S.A., ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO EXTINTA A 

DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII.CONDENO a(s) parte(s) no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

foi regularizada a relação processual com a citação da parte adversa ou 

há demonstração de atuação desse profissional de forma 

resistida.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido levantamento e demais relacionados à constrição de bens.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1413 Nr: 74-04.1997.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ovídio Paes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Virgilio do Nascimento 

Sobrinho - OAB:3.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de execução fiscal interposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face do executado OVIDIO PAES DA COSTA, 

visando o adimplemento da Certidão de Dívida Ativa n. 000399/97.

Entre um ato e outro, verifico que aportou aos autos requerimento da parte 

exequente solicitando a extinção do feito, ante a quitação do crédito 

tributário (fl. 180).

2. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Proceda-se com o levantamento de eventual penhora/arresto efetivada 

nos autos ou algo a ser liberado.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

cautela de estilo.

DECLARO a presente sentença PUBLICADA com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 14/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o período de férias da servidora Analice Köhler de 

Almeida, Gestora Judiciária, Matrícula nº. 32730, durante o período de 

03/09/2018 a 22/09/2018;

RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR o servidor Vanderlei Lizi de Oliveira, Matrícula nº. 

20582, como Gestor Judiciário Substituto, durante o período de 03/09/2018 

a 22/09/2018;

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Aripuanã/MT, 22 de agosto de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68614 Nr: 3040-44.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ROGERIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - 

OAB:23207/O

 Vistos etc. Designo audiência em continuação para oitiva das 

testemunhas Ana Maria de Santana, Everton Ferreira dos Santos, Valdinei 

Aparecido Lopes, Cícero Souza dos Santos e Dirceu Francisco João, bem 

como para interrogatório do réu para o dia 17 de outubro de 2018, às 

15h30min. Expeça-se o necessário. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51285 Nr: 2053-81.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA SERAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9.582-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANAINA SERAFINI, Cpf: 91746647191, 

Rg: 1178791-0, brasileiro(a), Telefone 66-3566-1704. 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$ 519,37 (Quinhentos e dezenove reais e trinta e 

sete centavos), no prazo de 05 (cinco( dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto 

de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 22 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59414 Nr: 238-10.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE MARQUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINETE MARQUES CAMPOS, Cpf: 
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00645688142, Rg: 1305652-5, Filiação: Francisco Lemes Campos e 

Laudelina Marques Campos, brasileiro(a), Telefone 66-8126-0321. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 18 de abril de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55730 Nr: 2160-57.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JAIR MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN MARIA GUERRA MOLEIRINHO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME LUIZ DA MOTA PAVAN - 

OAB:45860/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA LUCIA PALUDETO 

PARIZZI - OAB:109053

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE JAIR MARTINS DA COSTA, Cpf: 

03147819868, Rg: 2.774.959, Filiação: Jose Ari da Costa e Luiza Martins 

da Costa, 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$ 4.220,88 (Quatro mil e duzentos e vinte reais e 

oitenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 23 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60657 Nr: 912-85.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DIAS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NOGUEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY PHILIPE KERBER - 

OAB:18119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS NOGUEIRA DE MORAIS, Cpf: 

15635465153, Rg: 809980, natural de Acorizal-MT, divorciado(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$ 1.815,28 (Um mil e oitocentos e quinze reais e 

vinte e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao 

Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 23 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72401 Nr: 5751-22.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO DE PAIVA - 

OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL OLIVEIRA AMARAL, Cpf: 

07323276950, Rg: 132151644, natural de Acorizal-MT, solteiro(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$ 635,04 (Seiscentos e trinta e cinco reais e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto 

de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 23 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57526 Nr: 959-93.2015.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CLEMENTE RUDY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID CLEMENTE RUDY, Cpf: 

84109840163, Rg: 097312233, Filiação: Eugenio Rudy e Luzia Helena 

Rudy, data de nascimento: 11/05/1978, brasileiro(a), natural de 

Aripuana-MT, solteiro(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$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 23 de agosto de 2018
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Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33314 Nr: 1831-89.2007.811.0088

 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: M. F. TERRES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA QUIMICA BENZENO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação anulatória de título de crédito c/c pedido de antecipação 

de tutela e indenização por danos materiais e morais, proposta por M. F. 

TERRES E CIA LTDA. em face de INDÚSTRIA QUÍMICA BENZENO LTDA.

Aduz a requerente, em síntese, que teve seu nome protestado 

injustamente, uma vez que todas as transações realizadas junto à ré 

foram quitadas.

Narrou que teve seus negócios prejudicados, ante a negativação indevida. 

Requereu, ao final, a antecipação de tutela, para o fim de levantar o 

protesto em seu nome.

Juntou documentos (fls. 14/31).

Recebida a petição inicial (fls. 36/37), o pedido de antecipação de tutela foi 

indeferido, sendo determinada, ainda, a citação da requerida.

Tentada a citação pessoal da requerida, esta foi infrutífera (fls. 59-v).

Às fls. 62/63, a requerente pugnou pela citação por edital da requerida. O 

pedido foi deferido à fl. 65.

Devidamente citada por edital (fls. 67 e 70), a requerida não apresentou 

resposta (fl. 73), sendo nomeado curador especial para promover sua 

defesa.

Contestação por negativa geral aportou às fls. 83 e impugnação às fls. 85.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora 

pugnou pela produção de prova testemunhal (fls. 90/91).

É O RELATO. DECIDO.

Não há nulidades ou questões pendentes a serem apreciadas, razão pela 

qual DECLARO O FEITO SANEADO.

Defiro a produção de prova oral pela autora.

 CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a requerente apresente o 

rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC).

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 16 horas, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas.

 Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73334 Nr: 421-10.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando o Advogado da parte requerente para manifestação 

acerca da juntada de ref. 50, no prazo de 15(quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77472 Nr: 3095-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DE LIMA NETO, Filiação: Americo 

Lima e Maria Lucia de Lima, data de nascimento: 25/05/1972, brasileiro(a), 

natural de Evinhema-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref.8.Designo 

audiência admonitória para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

14h15min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando, advertindo-o da necessidade de 

comparecer ao ato acompanhado de advogado.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 22 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 3096-43.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARCI PEREIRA DE SOUZA, Filiação: 

Oriosvaldo Pereira de Souza e Marlene de Souza, data de nascimento: 

26/11/1975, brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, convivente. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref.8.Designo 

audiência admonitória para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

14h30min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando, advertindo-o da necessidade de 

comparecer ao ato acompanhado de advogado.Ciência ao Ministério 

Público.Às providências.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, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 22 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32457 Nr: 992-64.2007.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO(ESPOLIO), LUIZA 

HELENA SOMBRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADABIS DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ PEREIRA DE 

CARVALHO(ESPOLIO), Cpf: 11671890949, Rg: 563.555, brasileiro(a), 

casado(a), corretor de imóveis e atualmente em local incerto e não sabido 

LUIZA HELENA SOMBRA TEIXEIRA, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido
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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$ 684,75 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 22 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 988/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35297 Nr: 36-77.2009.811.0088

 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: FRANCISCA LUIZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE TENCK DE SOUZA, IVANIR TENCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu advogado, para que tome ciência 

acerca da sentença proferida nos autos.

 Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 35308 Nr: 63-60.2009.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEREZA DE JESUS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução em que é embargante Pedro Tereza de 

Jesus – ME e embargado Edson Jose Veronese.

Dispensado o relatório, com fundamento no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Devidamente intimado para regularizar sua representação processual, o 

embargante quedou-se inerte (fls. 49).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo;

Destaco ainda, que o processo encontra-se paralisado há mais de 04 

(quatro) anos.

Diante do exposto, ante a ausência de condições da ação, julgo extinto o 

processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do que determina a Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34811 Nr: 1341-33.2008.811.0088

 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: EJV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTDJ-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Vistos.

Entendo que a pretensão de penhora de valores depositados em conta 

corrente da parte executada 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, intime-se a parte executada, 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.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.14/2018DF

O Excelentíssimo Doutor Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Brasnorte-MT, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no Provimento 16/2016/CM, de 27/07/2016 

e c.c Edital n. 07/2018/DF concernente à abertura de processo seletivo 

com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Psicologia, 

para esta Comarca de Brasnorte/MT, presente edital torno pública a 

relação dos candidatos conforme pontuação obtida no processo de 

análise curricular. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias 

úteis a contar da publicação deste edital. Classificação e nota dos 

Candidatos para Psicólogo:

Ordem de Nome Nota Resultado Classificação

01 Thâmara Miranda de Freitas 0,91 Aprovada

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, aos vinte e 

três de agosto de dois mil e dezoito (23.08.2018). Eu, (Marcos Ediones 

Bertholdi) Gestor Geral, que o digitei e assino.

Brasnorte-MT, 23 de agosto de 2018.

Victor Lima Pinto Coelho. Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61643 Nr: 1514-40.2016.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 
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OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DOS SANTOS DINIZ 

EILERT - OAB:35730

 Vistos etc.

Inicialmente, ante ao teor da petição contida à ref.: 53, DETERMINO a 

exclusão no Sistema Apolo do advogado anteriormente constituído pelo 

requerente, qual seja, Dr. Lucas Moreira Milhomem.

Lado outro, ao tempo em que DEFIRO o pedido contido à ref.: 54 deste 

feito, determino a habilitação no Sistema Apolo da nova causídica 

constituída pelo requerente, qual seja, Dra. Daniella Maia Dutra OAB MT 

18410-B e ainda, concedo a essa vista dos autos pelo prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequando e servindo a cópia deste despacho 

como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59803 Nr: 481-15.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PONZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de ref. 

12 dos autos, no prazo de 05 dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51250 Nr: 785-53.2012.811.0100

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY DA SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaís dos Santos Diniz - 

OAB:OAB/DF 35730, THAIS DOS SANTOS DINIZ EILERT - OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Intimação das partes, nas pessoas de suas advogadas, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 17:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 1154-71.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA, ROGER 

KAIKE ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 29 dos autos e DETERMINO a suspensão do feito 

por 60 dias.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA N. 31/2018-DF

O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz de Substituto e Diretor do Foro 

da Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Sr. Higor Machado Santos, portador do RG nº 

2499777-3-SEJUSP, e CPF n. 052.539.581- 42, para exercer, em comissão 

o cargo de Assessor de Gabinete II -PDA-CNE VIII, do Gabinete da Vara 

Única e Juizado Especia l da comarca de Campinápolis, a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campinápolis, 23 de agosto de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 30/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC;

 RESOLVE:

 Retificar em parte a Portaria de n° 29/2018-DF, datada de 22/08/2018, 

disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de Mato Grosso, nº 10323, 

que exonerou o Assessor de Gabinete II, Osvaldo Leite Ramos Filho, 

matrícula 35638, para fazer constar:

Onde se lê: com efeitos a partir de 21/08/2018, leia-se: com efeitos a partir 

de 22/08/2018”;

Permanecem inalterados os demais termos da Portaria 29/2018-DF, de 

22/08/2018, disponibilizada no DJE n° 10323/2018.

 Publique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Campinápolis, 23 de agosto de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42037 Nr: 649-16.2018.811.0110

 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: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41942 Nr: 559-08.2018.811.0110

 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: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS NASSER DIAS 

COUTO - OAB:MG 150129

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41628 Nr: 347-84.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Pública->Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRP BORGES COMERCIO EIRELLI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41998 Nr: 610-19.2018.811.0110

 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: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38507 Nr: 795-91.2017.811.0110

 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: ANTONIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42073 Nr: 674-29.2018.811.0110

 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: ERLAN DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37862 Nr: 375-86.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37366 Nr: 23-31.2017.811.0110

 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: OLINDA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA, A REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, 

EM 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 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

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38979 Nr: 1113-74.2017.811.0110

 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: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42276 Nr: 785-13.2018.811.0110

 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: EUNICE DE FÁTIMA BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37820 Nr: 338-59.2017.811.0110

 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: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serras - 

OAB:119.859SP

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41952 Nr: 569-52.2018.811.0110

 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
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 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 1658-47.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a petição de fl. 178, dê-se vistas ao Ministério Público 

Estadual.

Após, COM URGÊNCIA, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 1000-86.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSB, WRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls.18/18-v.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31434 Nr: 1199-84.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31468 Nr: 1232-74.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ETERNO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37696 Nr: 238-07.2017.811.0110

 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: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42059 Nr: 664-82.2018.811.0110

 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): ADÃO FREIRE DE ANDRADE, ENEDILO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar pagamento de guia para distribuição de Carta Precatória, na 

Comarca de Nova Xavantina-MT, BEM COMO EFETUAR pagamento de 

diligência para cumprimento de mandado na Zona Rural do municpio, 

Região do PATEIRO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41995 Nr: 607-64.2018.811.0110

 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: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 18273 Nr: 346-22.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE, PARA MANIFESTAR SOBRE FLS. 213, EM 

10 DIAS, INDICANDO DANDOS BANCÁRIOS PARA ALVARÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32486 Nr: 220-88.2014.811.0110

 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: SEBASTIÃO BATISTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36406 Nr: 348-40.2016.811.0110

 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: MAXIMO GAMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE 

SECURITIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84206

 INTIMAR PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR, CASO QUEIRA, 

RESPOSTA AOS EMBARGES DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38823 Nr: 1009-82.2017.811.0110

 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: ADRIANO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE JESUS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 INTIMAR ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37860 Nr: 374-04.2017.811.0110

 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: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 112-25.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA PELO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38565 Nr: 827-96.2017.811.0110

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA ME, UILQUER 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 (...) Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte autora às fls. 

131/131-v, razão pela qual autorizo aos oficiais de justiça a requisição de 

força policial, se necessário, para o cumprimento da ordem judicial de 

imissão na posse (fls.55/59), nos termos do art. 139, IV c/c VII, do CPC. 

Em relação ao pedido de execução da multa fixada, INDEFIRO o 

requerimento, visto que inexiste nos autos sentença seguida de apelação 

com efeito suspensivo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASTREINTES. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE AFIRMADA EM REPETITIVO. 

AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA DE 

OBTER EFEITO PROSPECTIVO NO PRESENTE CASO CONCRETO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Ao decidir o REsp 1.200.856/RS (Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, DJe 17/09/204), em modo repetitivo, a Corte Especial do STJ 

assinalou a possibilidade da execução provisória de astreintes 

confirmadas em sentença seguida de apelação sem efeito suspensivo, 

nada dispondo, porém, quanto a eventual modulação dos efeitos desse 

julgamento. 2. Sendo assim, não pode a agravante devedora, invocando o 

princípio da segurança jurídica, reivindicar a aplicação, no presente caso 

concreto, de efeito prospectivo ex nunc derivado daquele repetitivo. De 

resto, como reconhecido pela própria recorrente, para antes da tese 

firmada com base no art. 543-C do CPC/73 havia ao menos três 

entendimentos distintos do STJ sobre o tema, cujo cenário fragiliza a ideia 

da legítima confiança do jurisdicionado na pretérita jurisprudência. 3. A 

expectativa de eventual minoração da multa diária, por intermédio de 

recurso distinto manejado pela parte devedora, não inibe, só por si, a 

execução provisória de valores mais elevados pelo credor, ante o 

conteúdo garantidor da regra inscrita no art. 520, III, do CPC/15. 4. Agravo 

regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1471500 BA 

2014/0189210-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 

26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) À 

secretaria para as providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23904 Nr: 25-79.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO LITRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE 

FLS. 170, EM 10 DIAS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32527 Nr: 257-18.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 1000-23.2017.811.0110

 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: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB-MT/12.208-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42013 Nr: 625-85.2018.811.0110

 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: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24017 Nr: 144-40.2009.811.0110

 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): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - OAB:10075-MT

 INTIMAR RÉU PARA MANIFESTAR SOBRE CALCÚLOS DE FLS. 430.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27162 Nr: 886-94.2011.811.0110

 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: FERNANDO DIRCEU DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Defiro a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

NOVEMBRO 2018, às 16h00min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 

Caso pretendam as partes o depoimento pessoal, deverão expressamente 

efetivar o requerimento, no mesmo prazo acima, a fim de atender ao 

disposto no art. 385, §1°, do CPC; sob 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.

 Cabem aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Anoto as testemunhas indicadas pelo requerido à fl.200.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25294 Nr: 317-30.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Compulsando os autos, verifico que durante a instrução processual já 

foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, sendo: José 

Humberto Gonçalves da Silva e Cely Gonçalves de Jesus (fl.196); 

Heduiges Luz da Silva, Raimundo Silva de Souza e Antonio Batista de 

Oliveira (fl.197); Almir José Quintiliano, Gilberto Carvalho Leal e Vilmar 

Ferreira da Costa (fl.198); José Bosco Aniceto Pereira (fl.255).

Fora certificado o falecimento das testemunhas Tonia Maria Jose Borges 

(fl.285-v), Balduino Batista Tavares (fl.290) e Nilson Fernandes da Silva 

(fl.291).

Desta feita, necessária a designação de audiência para realização do 

interrogatório do réu.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de NOVEMBRO 

de 2018, às 17h30min (MT), com a finalidade de realização de 

interrogatório do réu.

Intime-se o réu e a defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37962 Nr: 443-36.2017.811.0110

 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: LUCELENA LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para ambas as partes dos seguintes bens:a) A edificação 

construída no imóvel residencial situado na Rua Pedro Campos, QD 137, 

Lote 05-A, com a área de 211,12 m², registrado sob a matrícula n° 2.631 

do CRI de Campinápolis – MT;b) A carta de crédito junto ao Banco do 

Bradesco, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), objeto da lide. 

Diante da sucumbência recíproca, condeno autora e requerido, na 

proporção de 30% e 70%, respectivamente, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC; entretanto SUSPENDO a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, mormente o formal de 

partilha.Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 348 de 492



legais, arquive-se.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33562 Nr: 1053-09.2014.811.0110

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAJB, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Defiro a cota Ministerial de fls. 96/97.

Designo audiência para oitiva do adolescente RAYAN BORGES DA SILVA 

para o dia 13 de NOVEMBRO 2018, às 15h30min (MT), com a finalidade de 

colher sua anuência acerca da adoção, nos termos do art. 28, §2º da Lei 

8.069/90 – ECA.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 1422-95.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que o advogado de defesa, Dr. 

Marcelo Batista de Faria, pugnou pela abertura de prazo para 

apresentação de memoriais escritos, quando da realização da audiência 

de instrução e julgamento (fl.119).

Tendo em vista que a certidão de fl.125 informa que os memoriais escritos 

não foram apresentados pela defesa, necessária a intimação do causídico 

para cumprimento do ato.

 Intime-se, pessoalmente, o advogado MARCELO BATISTA DE FARIA para 

se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, em prol da defesa do 

réu.

Por fim, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34209 Nr: 186-79.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o requerimento do Ministério Público de fls. 92.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Nova Xavantina/MT, no 

endereço informado às fls. 93, para intimação e inquirição da vítima 

MARTINHA NETA ALMEIDA DA SILVA, em audiência à ser designada pelo 

Juízo deprecado.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41534 Nr: 304-50.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 .Como a detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de 

pena, deixo de efetivá-la, a fim de que possa ser realizada pelo Juízo da 

Execução Penal.9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.Considerando que o crime 

não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena 

não é superior a quatro anos, hei por bem substituir a pena privativa de 

liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em 

consonância com o disposto no art. 44, §2°, do Código Penal, sendo: 01 

(uma) pena de prestação pecuniária e 01 (uma) pena de prestação de 

serviços à comunidade, a serem estipuladas e destinadas pelo Juízo da 

Execução Penal.10. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS.Não 

houve dilação probatória em relação à reparação dos danos, por isso 

deixo de fixá-los.11. DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOSCondeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 804 do CPP.12. DELIBERAÇÕES 

FINAISTransitada em julgado a presente decisão, certifique-se, e após, 

procedam-se com as seguintes determinações:- expeça-se guia definitiva 

de execução penal;- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;- 

intime-se o réu para recolhimento da pena de multa.- intime-se a vítima da 

presente sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP.Diante da 

nomeação de fl.58 fixo os honorários advocatícios em favor do causídico 

Dr. Marcelo Batista de Faria – OAB/GO 48.315 em 08 (oito) URHs/Unidade 

Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, tendo patrocinado a 

defesa do réu até a conclusão da instrução processual, ocasião em que 

fora substabelecido o patrocínio da causa, em razão da contratação de 

advogado particular (fls.140/141).O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.Após, nada mais 

havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e informações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43337 Nr: 1276-20.2018.811.0110

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LASARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., O ESTADO 

DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 DISPOSITIVOAssim, presentes os pressupostos para concessão, nos 

termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente a liminar em Tutela 

Provisória de Urgência de Natureza Antecipada, devendo o MUNICÍPIO DE 

CAMPINÁPOLIS/MT ser intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

encaminhar o paciente LASARO para atendimento com médico do SUS, a 

fim de que o profissional indique qual o medicamento que pode substituir 

os remédios CONCARDIO 2,5mg e XARELTO 15mg, de acordo com os 

medicamentos apresentados pelo relatório do NAT de fl. 32/33; deverá 

ainda indicar a dosagem correta da terapia medicamentosa substitutiva, 

informando a quantidade de miligramas. Em seguida, deverão os entes 

requeridos fornecer os medicamentos indicados pelo médico do SUS, no 

prazo de 05 (cinco) dias da emissão da receita.Citem-se o Município de 

Campinápolis – MT e o Estado de Mato Grosso, na forma pleiteada na 

inicial, para, querendo, responderem ao feito, nos termos do Estatuto 

Processual Civil.Frise-se no mandado que o descumprimento dessa 

decisão poderá ensejar o bloqueio das contas do Município e Estado 

Requeridos.Desta decisão deverá ser cientificado o Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41038 Nr: 50-77.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WILSON RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SALDANHA FARIAS - 

OAB:15512/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro propostos por WILSON RODRIGUES DE 

ALMEIDA NETO em face de FRANCIOSI & ASSMANN Ltda.

Alega, em síntese, ser credor de Daniel Oregatti na quantia de R$ 

27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), valor proveniente da 

compra de combustível diesel. Tal montante teria sido pago por meio do 

cheque aportado às fls. 07-v e que este teria sido devolvido, duas vezes, 

por insuficiência de saldo.

 Objetivando a quitação do débito, teria sido firmado acordo para a entrega 

de 20.450 kg (vinte mil, quatrocentos e cinquenta quilos) de soja, 

depositados em nome do embargante, Sr. WILSON RODRIGUES DE 

ALMEIDA NETO, no armazém geral CHS – Agronegócio – Indústrias e 

Comércio Ltda, localizado na cidade de Canarana/MT, conforme fls. 18.

 Aduz possuir direito de preferência sobre o crédito pretendido pelo 

embargado, pugnando pela suspensão dos efeitos constritórios, 

concedidos em sede de l iminar nos autos principais 

(435-59.2017.811.0110), a fim de que seja levantada a restrição judicial 

que recai sobre os 20.450 kg (vinte mil, quatrocentos e cinquenta quilos) 

de soja.

 Juntou documentos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 679 do CPC, cite-se a embargada para, em 15 

(quinze) dias, ofertar contestação.

Após, intime-se o embargante para impugnação no mesmo prazo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38432 Nr: 756-94.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, VOLNEI ROBERTO 

DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIOSI & ASSMANN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANYR JOSE AGOSTINHO - 

OAB:19672/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/A

 Vistos.

Defiro a produção de prova oral, consistente na inquirição de 

testemunhas.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de NOVEMBRO 

de 2018, às 13h30min (horário de Cuiabá - MT).

 Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. 

Caso pretendam as partes o depoimento pessoal, deverão expressamente 

efetivar o requerimento, no mesmo prazo acima, a fim de atender ao 

disposto no art. 385, §1°, do CPC; sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (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 CPC).

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 cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35977 Nr: 156-10.2016.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARI PRIMICIAIS LTDA. - ME, MARILENE 

CORREA BORGES, PATRICIA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A carta precatória foi distribuída há mais de 2 anos, tendo sido intimada a 

exequente para o recolhimento da guia de taxas judiciais, diante da 

certidão de folha 22. No entanto, ainda não se verifica nos autos o 

cumprimento da medida, mesmo existindo a intimação da exequente (fl. 

25).

Desta feita, certifique-se se a diligência foi efetiva e, caso negativo, 

intime-se a exequente para regularização no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo que, caso permaneça inerte, sem nova conclusão, devolva-se a 

missiva ao Juízo Deprecante.

Caso regularizada a pendência, voltem-me os autos para designação da 

hasta pública.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 116-62.2015.811.0110

 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: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 116-62.2015.811.0110 Código: 34084

Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por CARLOS 

RODRIGUES DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 82).

Em fls. 89/90, o INSS apresentou aos autos o demonstrativo do depósito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que, os valores já 

encontram depositados.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, a fim de que seja realizada a vinculação dos valores pelo 

Departamento de Precatórios do TRF da 1ª Região, em relação aos valores 

depositados em fls. 89/90.

Com a devida vinculação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 
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68/2018 do CNJ.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 09 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104304 Nr: 2003-06.2018.811.0101

 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: IEDA SALETE PONGAN VENZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 1º da Lei n. 6.858/1980, intime-se ainda a parte 

Autora para apresentar certidão do INSS demonstrando eventual 

dependente habilitado junto à Previdência Social, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

2. Após a manifestação, abra-se vista ao parquet.

3. Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89185 Nr: 246-45.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ESTEVÃO LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, Pedro Ferreira Mendes - OAB:OAB-MT 3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:OAB/MT14.034

 Vistos. Tendo em vista o pedido do parquet de suspensão do feito e 

abertura de vista pelo prazo de 60 (sessenta) dias, resta prejudicado o 

presente ato, razão pela qual SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias e determino a remessa ao parquet para manifestação. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90538 Nr: 896-92.2016.811.0101

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.N. MADEIRAS LTDA, MILTON TORLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Vistos. 1. Tendo em vista o pedido do parquet de suspensão do feito e 

abertura de vista pelo prazo de 60 (sessenta) dias, resta prejudicado o 

presente ato, razão pela qual SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias e determino a remessa ao parquet para manifestação. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98165 Nr: 2385-33.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): FORRONORTE BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária, com 

pedido liminar, interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de FORRONORTE BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS, alegando que o Requerido firmou contrato de financiamento 

com o Requerente em que foi dado como garantia, em alienação fiduciária, 

o bem descrito na inicial, mas restou inadimplente, razão pela qual requer a 

concessão de liminar para busca e apreensão do bem. Juntou 

documentos à inicial.

Antes mesmo do despacho inicial, a requerente postulou pela desistência 

do feito, haja vista a composição pelas partes, bem como solicitou a baixa 

do bloqueio judicial Renajud constante no prontuário do veículo.

É 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, acolho o pedido de desistência formulado na petição retro e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil/2015.

Custas processuais pela parte autora, as quais encontram-se recolhidas. 

Deixo de condenar em honorários, em razão da ausência de litigiosidade.

P.R. Desnecessária a intimação da parte Requerida.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se com baixa na 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82366 Nr: 1561-16.2013.811.0101

 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: ANTONIA ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 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 

manifestar-se acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92951 Nr: 2271-31.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): MARLENE FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 92951).Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar.Vistos.1. (...) .Assim, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e determino a 

expedição do respectivo mandado, devendo constar que a requerida 

deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.2. (...) 8. 

Int.9. Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86738 Nr: 962-09.2015.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): FERNANDO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 86738).Ação de Busca e ApreensãoVistos.1. Recebo 

a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. (...) DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e determino a 

expedição do respectivo mandado, devendo constar que a requerida 

deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.3. Nomeio 

para assumir o encargo de fiel depositário pessoa a ser indicada pelo 

credor, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.4. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89075 Nr: 199-71.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI CRISTINA SERRAGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 89075)

Ação de Busca e Apreensão

 Requerente: B.V FINANCEIRA S/A

Requerido: SIMONI CRISTINA SERRAGLIO

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta por B.V FINANCEIRA 

S/A, em face de SIMONI CRISTINA SERRAGLIO, devidamente qualificados, 

em que alegou, em síntese, que celebrou contrato de financiamento sob nº 

12039000143121 com a requerida, onde foi dado como garantia, em 

alienação fiduciária, veículo descrito na inicial. Declarou que a contratante 

deixou de pagar as prestações devidas a partir de 19/09/2015, mesmo 

após ter sido notificada extrajudicialmente se manteve inerte. Diante disso 

requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado 

fiduciariamente e ao final a procedência do pedido, consolidando a posse 

e propriedade plena do bem em seu favor. Juntou documentos à inicial.

Em decisão proferida em 02/03/2016, foi concedida a liminar determinando 

a busca e apreensão do veículo, bem como determinada a citação do 

Requerido (ref. 04).

A executada não foi citada e a liminar não foi cumprida, uma vez a parte 

requerida manifestou a desistência da ação (ref. 18).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Exequente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar concedida (ref. 04)

Oficie-se o Detran/MT para retirar a restrição no veículo descrito na inicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

 P.R. Desnecessária a intimação das partes.

Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100651 Nr: 220-76.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): EDERSON NILMAR FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB-MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100651).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos.

1. Ante o decurso do prazo para Requerido apresentar contestação 

intime-se a parte Autora para requerer o que de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Procedo a retirada da restrição no veículo nesta data, conforme extrato 

em anexo.

3. Diligências Necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98070 Nr: 2319-53.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, EZEQUIEL 

ANTONIO ZUCCO, RENATO LUIZ RAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90207 Nr: 726-23.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMO PERONDI TRANSPORTES EPP, Édimo 

Perondi, VITALINO PERONDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 1203-75.2018.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENAIDE MARIA STREIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 
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manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 2325-60.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, EZEQUIEL 

ANTONIO ZUCCO, RENATO LUIZ RAGNINI, FRANCIELI VILLELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95259 Nr: 910-42.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME, AGRACIDIR 

DOMINGOS TOMAZZI, FRANCIELI VILLELA DA SILVA, EZEQUIEL ANTONIO 

ZUCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR VIECELLI - 

OAB:MT 24154-O

 Vistos.

1. Diante do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, ainda que 

inferior ao montante do cumprimento de sentença/execução, intime-se o 

Requerido/executado, na pessoa de seu respectivo advogado caso tenha, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias para querendo apresentar 

manifestação, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil.

2. Ainda, intime-se o Requerente/Exequente acerca do bloqueio via 

sistema Bacenjud, a fim de requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Int.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 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 requerida 

para que providencie o preparo das cartas precatórias para cumprimento 

nas Comarcas de Sinop, Terra Nova do Norte e Cuiabá/MT com a 

finalidade de oitiva de suas testemunhas, devendo para tanto, encaminhar 

a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de que os 

mesmos sejam juntados às cartas precatórias para envio e distribuição.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 153-63.2008.811.0101

 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: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVONICE CRISTINA MANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 25/10/2018 às 15:00 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 100-89.2016.811.0105

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Davi Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. O. V

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 Vistos.

Considerando que nos autos consta estudo psicossocial apto a instruir o 

processo, indefiro a cota ministerial no tocante ao pedido de nova 

realização do procedimento.

 Por oportuno, em respeito ao art. 751 do CPC, designo audiência para o 

dia 12/12/2018, às 14:00, com fito de entrevistar o interditando a fim de 

aferir a capacidade para praticar atos da vida civil

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 2921-66.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos ao Ministério 

Público para, querendo, se manifestar acerca da decisão de folhas 

158/159-V, do cálculo de pena de folhas 177, bem como do Agravo em 

Execução de folhas 160/176.

Edelvan Mezomo Maurer

técnico Judiciário
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 2921-66.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida para se manifestar acerca do cálculo de pena de folhas 

177, no prazo legal, conforme determinação de folhas 158/159-V.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63857 Nr: 1263-12.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Venício Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o objetivo de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 dias, acerca da decisão de folha 62 e 

documento de folha 63.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 5484-96.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRN, YFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B, Edson Alfredo Smaniotto - 

OAB:33.510/DF, GILBERTO CARLOS DE MORAIS - OAB:25598, HYAGO 

CARDOSO SAMPAIO - OAB:48.843/DF, Nayara Rodrigues de Amorim 

- OAB:43.476, Renato Smaniotto - OAB:20.215/DF

 Certifico e dou fé que a carta precatória de ref 311 foi distribuída sob o 

código 40000736-45.2018.822.0019, com audiência designada para o dia 

18/09/2018, às 12h00min, conforme contato telefônico com o Servidor 

Claiton, Cartório Distribuidor da Comarca de Machadinho D'Oeste.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34158 Nr: 138-82.2008.811.0105

 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: Adeildo Franz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.De consequência, com fulcro no 

art. 485, § 2º, do CPC, condeno a parte autora às custas e despesas 

processuais, cuja cobrança ficará suspensa por ser a mesma beneficiária 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as devidas baixas.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65718 Nr: 1077-52.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFJ, JFFJ, CdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JnF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte exequente para que apresente demonstrativo atualizado 

no débito no prazo de 05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70384 Nr: 1991-82.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebson Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443

 Vistos.

Tendo em vista o requerimento de defesa de fls. 70 e seguintes, postergo 

a análise do pedido de remissão pelo estudo.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62601 Nr: 1676-59.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Marcos Schuck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divinilson Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça, impulsiono os autos 

para intimar o causídico da parte autora para se manifestar, no prazo 

impróprio de 5 (cinco) dias.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39592 Nr: 1032-87.2010.811.0105

 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: MPDEDMG, PNdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida, via DJE, 

da sentença de folhas 51/52.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31520 Nr: 1927-87.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 149 sobreveio a notícia da morte da parte autora.
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Dessa forma, CANCELO a audiência designada para esta data, bem como 

se seguindo a orientação do art. 313, inciso I, c.c art. 689, ambos do CPC, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do presente processo.

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para que se pronuncie no prazo de 

cinco dias (art. 690, caput, do CPC).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32523 Nr: 993-95.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINA PORCINA SCHARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welinton André Vazarim Vigil - 

OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 32523

Vistos.

Considerando que a parte autora deixou decorrer o prazo para informar 

quanto à implantação ou não do benefício (f.153), conforme petição 

juntada pelo réu informando sua implantação às f.150, DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 32813 Nr: 1344-68.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter de Jesus Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos etc.

Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95.

DECIDO fundamentadamente.

Segundo o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.

Ante o teor da certidão de fls. 67 é possível inferir que a parte exequente 

não apontou bens penhoráveis, motivo pela qual a extinção da presente 

execução é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, ante a 

inexistência de bens penhoráveis da parte executada, EXTINGO a 

presente execução.

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto pelo art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72932 Nr: 715-63.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANNE CILIATO COUTINHO - 

OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.384/O

 Ante o exposto, JULGA-SE O PROCESSO EXTINTO, COM ANÁLISE DE 

MÉRITO, isto para:•Nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGAR 

PARCIALMENTE o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos;•Com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, HOMOLOGAR o 

reconhecimento jurídico do pedido relacionado ao estado de 

filiação;•EXTINGUIRa relação jurídica de paternidade estabelecida entre 

ISAIAS ACIOLI DOS SANTOS e B. S. DOS S., bem como as obrigações 

(inclusive a de alimentar) decorrentes do vínculo de ascendência e 

descendência entre as partes;•TORNAR DEFINITIVA a decisão que 

concedeu a tutela antecipada de ref. 14, isto para EXONERAR o 

requerente ISAIAS ACIOLI DOS SANTOS da obrigação de prestar 

alimentos a B. S. DOS S..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60864 Nr: 597-63.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SILVA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Bermejo - 

OAB:44.952, Flavia Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para que recolha o valor das 

custas para distribuição da carta precatória expedida à fl.199.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60860 Nr: 593-26.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANE TEREZINHA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - 

UNOPAR, COLÉGIO UNI-ALTA FLORESTA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:63.440

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerida para que recolha o valor da 

distribuição da carta precatória expedida à fl. 196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68376 Nr: 466-49.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - 

OAB:11681

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos ), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 105. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 136,23 ( 

Cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos) para fins da guia de 

Taxas. 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 do pagante. Clicar no item custas 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 
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vai gerar Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, das parte requerida dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33560 Nr: 100-20.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAUDELINA DE ANDRADE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que informe se 

houve a implantação do benefício em favor da parte autora, bem como 

para requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79442 Nr: 665-03.2018.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICUDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70657 Nr: 1914-57.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 71153 Nr: 2236-77.2016.811.0099

 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): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61093 Nr: 826-23.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZIA DE CAMPOS LARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 62222 Nr: 624-12.2013.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA GONÇALVES LETCZCOUSKI, 

Cpf: 01027673198, Rg: 17160537, Filiação: Maria Amaro e Mario 

Gonçalves, data de nascimento: 04/04/1971, 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, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de MARCIA 

GONÇALVES LETCZCOUSKI e LUIZ LETCZCOUSKI, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerente voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja MARCIA GONÇALVESAssim, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE o requerido ao 

pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do 

CPC), bem como honorários advocatícios, ora fixados por equidade, em 

R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC. IV 

DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeada como Curadora (fl. 19), fixam-se como 

honorários advocatícios a advogada SARA TONEZER (OAB 9.074-A /MT) 

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).No mais, à 

SECRETARIA para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil de 

Roncador/PR (Comarca de Campo Mourão), para que proceda à 

averbação na certidão de casamento de nº. 2.318, fl. 232, Livro B-II de 

Registros de Casamentos (encaminhar fl. 09).Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de janeiro 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, Angela Freese Navarini 

Guerra, digitei.

Cotriguaçu, 04 de julho de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 1324-47.2017.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Astrogilda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Sendo assim, pelo exposto e sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE 

A PRETENSÃO DA INICIAL, fazendo-o com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC, em razão do não preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado.Por fim, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

(artigo 85, §1º, do CPC), ressalvada a hipótese do artigo 98, §3º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de praxe.Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56094 Nr: 1534-64.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de residência válido e 

atualizado, bem como, aponte o valor correto da causa e, ainda, comprove 

nos autos qualquer causa a justificar a concessão da gratuidade da 

justiça à própria, apresentando documentos, tais como Declaração de 

Imposto de Renda, Extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, 

comprovante de recebimento de salário, sob pena de cancelamento da 

distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do 

feito sem resolução do mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Dom Aquino – MT, 20 de agosto de 2018.Laura Dôrileo 

CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56249 Nr: 1598-74.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA, PAULO 

OLIVEIRA MOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, sendo 

que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa, nos termos dos Arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação do executado e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três dias.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 indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o 

executado 2 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, devendo, no entanto, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas, atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida.No caso de integral pagamento no prazo de três 

(03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão.Para o 

cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do Art. 212, §2º do NCPC..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52651 Nr: 3358-92.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliano Pereira Borges, Aurelio Pereira Borges, Paulo 

José Pereira Borges, Vesquival Pereira Borges Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O, JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - 

OAB:9937/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 3358-92.2017.811.0034

Código 52651

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial e sua emenda.

Por outro lado, DESIGNO audiência de conciliação entre as partes, a ser 

realizada pela conciliadora do Juízo no dia 25de setembro de 2018, às 

15h00min.

Cite-se os Requeridos, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, 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 §1º, do artigo 335, do já citado Diploma 

processual.

Havendo desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §§ 5º 

e 6º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 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).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37756 Nr: 458-10.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA JUSTINA DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUNO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA - 

OAB:26459
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 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.20 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34297 Nr: 545-97.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

Ltda, Marcy Luisa Frizzo Girardi, Vilmar Girardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-Procurador do estado - OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Rezende Iunes 

Sousa - OAB:12867, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, para no prazo legal requererem o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 297-63.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de Ref: 102 foi protocolado 

tempestivamente.

POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 52/07-CGJ, encaminho os autos ao Ministério 

Público Estadual para, querendo, apresente no prazo legal, contrarrazões 

ao Recurso de Apelação de ref.102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11314 Nr: 1157-11.2009.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S.A. BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Cândido Pereira ME, EDIMAR CÂNDIDO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783/0, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal se manifestem 

acerda da juntado do ofício da Segunda Vara Cível de Rondonópolis 

(fls.597/599).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 1419-14.2016.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos da Silva Braga Neto, Espólio de Raymundo Ayres 

Braga, Fernando Lôbo Braga, Arthur Lôbo Braga, Paulo Sérgio Lôbo 

Braga, Luiz Reinaldo Lôbo Braga, Rogério Lôbo Braga, Roberto Lôbo 

Braga, Regina Lôbo Braga, Lúcia Lôbo Braga, Luci Lôbo Braga, Bernadete 

Lôbo Braga, Nara Nina das Virgens Braga Dias, Mara Lúcia das Virgens 

Braga, Ereny das Virgens, Marcia Regina das Virgens Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:14895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por 

intermédio de seus procuradores, para que no prazo legal cumpra com as 

determinação do art.637 CPC, conforme determinado na decisão de ref.66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 601-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO GABRIEL SOARES DE OLIVERIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.20 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 601-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO GABRIEL SOARES DE OLIVERIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 17 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53357 Nr: 240-74.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CAETANO SATELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.20 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53357 Nr: 240-74.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CAETANO SATELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 20 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53996 Nr: 505-76.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA PEQUENINA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.20 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54624 Nr: 782-92.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Aparecida Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.17 e ofício do CRAS ref.18 e no prazo legal se 

manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 938-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doris Maria Silva Oliveira Rep/ por Juliana Silva Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência do laudo de ref.20 e no prazo legal se manifestem (Art.477, §1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 938-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doris Maria Silva Oliveira Rep/ por Juliana Silva Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 18 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7632 Nr: 760-54.2006.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érika R. Ribeiro da Silva repr. P/ sua mãe Arlete R. 

Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oracir Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise escrupulosa nos autos, verifico que houve equívoco no 

cumprimento dos expedientes, uma vez que a inventariante do feito é 

Joeny Ribeiro da Silva e não a herdeira Erika Rodrigues Ribeiro da Silva. 

Outrossim, não verifico expedição de intimação pessoal da inventariante 

nos autos.Dessa forma, determino o cumprimento nos exatos termos de 

fls. 148.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12254 Nr: 850-23.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio de Paula Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT, Demercio Luiz Gueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT, Gustavo 

Amato Pissini - OAB:13842-A

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença movida por Paulo Sérgio de Paula 

Ribeiro em face de Banco do Brasil S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos em destaque.

Recebido o pedido de liquidação, determinou-se a intimação das partes 

para apresentarem documentos e pareceres elucidativos (fl. 297).

Decorrido o prazo sem manifestações, foi determinada a intimação 

pessoal da exequente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção 

(fl. 299).

O advogado da exequente pugnou pela realização de penhora online, 

dizendo que a parte apresentou pedido de cumprimento de sentença (fls. 

300/301).

Pois bem.

Vejo que o requerimento do patrono do exequente é equivocado.

Até o momento houve cumprimento da sentença no que tange aos 

honorários advocatícios apenas, inclusive com os valores já pagos e 

levantados pelo causídico, porém, quanto aos valores de direito da parte 

ainda é necessária a liquidação.

Contudo, embora requerida (fls. 293/295), as partes ainda não acostaram 

os cálculos para apuração do real valor devido.

Por tais razões, indefiro o pedido de penhora online de fls. 300/301 e 

determino o cumprimento integral do despacho de fl. 299, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104 Nr: 2-37.1990.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilson Furtado de Mendonça rep/ 

por Roberto Furtado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takayoshi Katagiri - OAB:4178
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:10.668, Arno Lopes Moreira - OAB:9095-E, Camila Daniella 

Pacheco - OAB:11022, Marisvaldo Paiva de Menezes - OAB:29.518

 Vistos etc.

Em vista da inércia da requerente em manifestar-se, mesmo intimada por 

intermédio de seu patrono, INTIME-A pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31789 Nr: 517-66.2013.811.0034

 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: Município de Dom Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilson Furtado de Mendonça rep/ 

por Roberto Furtado de Mendonça, Irene Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548, MARIELLY DIVINA ESPIRITO SANTO - OAB:10795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em vista da informação contida no ofício de fl. 179, sendo que os imóveis 

objeto da demanda já estavam matriculados como de propriedade do 

Município de Dom Aquino/MT mesmo antes da prolação da sentença, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54942 Nr: 964-78.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELIZABETH FIRMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .... De início, esclareço que é de elementar conhecimento que o pedido de 

reconsideração não tem amparo legal, fato pelo qual não interrompe, 

tampouco suspende, a contagem do prazo para a interposição de 

recurso.Neste norte, eis o entendimento jurisprudencial:“PROCESSUAL 

CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO 

PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO 

CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO 

CONHECIDO. ....... No caso em análise, verifica-se que fora determinada a 

emenda da inicial com dois objetivos, ou seja, comprovar endereço válido 

e comprovar a hipossuficiência da autora (Ref: 04). Entretanto, daquela 

decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento que não foi 

conhecido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ref: 16). 

..... Prosseguindo, consta dos documentos anexados à inicial que a autora 

juntou fatura da Energisa do ano de 2015, em nome de José de Lima, 

pessoa estranha à lide, e ainda, o CNIS – Cadastro Nacional de 

Informações Sociais consta como endereço principal a Rua SD Vila União, 

nº 50, complemento Casa, Bairro Cohab São Lourenço, Jaciara – MT. E, 

ainda, sobre a hipossuficiência, há nos autos carteira de trabalho 

assinada e comprovando renda somente nos anos de 2006, 2010, 2011 e 

2012, não há comprovação de renda nos últimos anos. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela parte autora e 

determino a seja feita a emenda à inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço válido, e comprovante de hipossuficiência nos 

termos da decisão de Ref: 04, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento na distribuição. Cumpra-se, ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 1038-35.2018.811.0034

 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): Wilson das Dores de Souza, Leonir da Silva, 

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Senteça.

Vistos e examinados.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, ambas já 

qualificadas nos autos.

A exequente informou sua desistência do feito (ref. 8).

Vieram os autos conclusos.

Eis o necessário.

Fundamento e Decido.

Considerando a expressa desistência da parte, imperiosa a homologação 

e consequente extinção do feito.

Ante ao exposto, sem mais delongas, homologo a desistência da ação e 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC.

Sem honorários advocatícios, vez que não foi formada a triangularização 

processual.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

anotações, comunicações e baixas.

P. R. I. C.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1660-17.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASTIÃO ESPINDO VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, 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, conclusos.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56369 Nr: 1658-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geová Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

CITE-SE a executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, INTIME-SE o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, INTIME-SE o 

exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte executada para a penhora, caberá ao exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56341 Nr: 1644-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide Portela Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação 

legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

CITE-SE a executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora.

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Na hipótese da citação restar frustrada, independentemente de nova 

manifestação, INTIME-SE o exequente para indicar endereço válido, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, INTIME-SE o 

exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora.

Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à localização 

de bens da parte executada para a penhora, caberá ao exequente 

fazê-lo.

Não havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos 

termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 

01 (um) ano, atentando o exequente à necessidade de diligenciar pela 

descoberta de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular 

prosseguimento até a satisfação integral do crédito.

Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45924 Nr: 468-83.2017.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de CÍCERO ALVES 

CARVALHO, partes já qualificadas nos autos.

A requerente requer a realização de diligências judiciais via BacenJud e 

InfoJud, visando obter endereços em nome do requerido.

Contudo, embora alegue exaurimento das vias extrajudiciais, 

desincumbiu-se de comprovar qualquer diligência realizada, tentando 

repassar o ônus ao Poder Judiciário.

Ora, as diligências judicias possuem caráter excepcional, mormente, in 

casu, pela obrigação inerente à requerente de informar ao Juízo qual o 

endereço da parte da contrária, devendo utilizar-se de todos os meios ao 

alcance para obter tal informação.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA - PENDÊNCIA DE CITAÇÃO - 

PRETENSÃO DE BUSCA DO ENDEREÇO DA PARTE CONTRÁRIA PELO 

JUDICIÁRIO - EXCEPCIONALIDADE - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA 

LOCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ART. 52, § 2º, INCISO III, DO 

RITJ/MT - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

busca pelo Judiciário para a localização da parte demandada é 

providência excepcional admitida apenas quando demonstrado que o autor 

esgotou todos os meios disponíveis para a obtenção do endereço correto. 

O art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT exige a prova do prejuízo advindo da 

decisão recorrida. Julga-se improcedente o recurso que apresenta as 

mesmas razões já refutadas por decisum subsidiado em precedentes 

deste Tribunal. (TJMT - AgR 97016/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

Portanto, não comprovado o exaurimento das vias extrajudiciais e 

administrativas disponíveis, INDEFIRO o pedido da parte de buscas de 

informações pelos sistemas BacenJud e InfoJud.

Desta forma, INTIME-A para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias ou comprovar que procecedeu com buscas no intuito de 

localização do requerido.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 1724-03.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM AQUINO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EUSTAQUIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não obstante pedido do Município pela continuidade do feito com alienação 

do bem penhorado à ref. 36, vejo que as partes haviam transigido nos 

autos (ref. 55), sendo o acordo homologado e o processo extinto (ref. 57), 

consignando-se no pronunciamento que em caso de descumprimento da 

avença o credor deveria propor o cumprimento de sentença.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 361 de 492



Portanto, deve o exequente deflagar a fase de cumprimento de sentença 

para buscar a efetivação de seu direito a receber o crédito.

Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido e DETERMINO a intimação da parte 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53138 Nr: 132-45.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley da Costa Teixeira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIDELIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA em face de MARCIO FIDELIS DE 

SOUZA, partes já qualificadas nos autos.

Frente a carência demonstração da hipossuficiência da requerente e 

ausência de comprovante de residência, determinou-se o complemento da 

inicial (ref. 4).

Depois de intimada (ref. 7), a parte autora pediu o arquivamento do feito 

(refs. 7, 8 e 10).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora não cumpriu com a diligência determinada, impondo-se o 

indeferimento da petição inicial.

Desta forma, não sanada a irregularidade com o complemento a exordial, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 321, p. ú., e 330, 

inciso IV, ambos do CPC, JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que não foi formada a 

triangularização processual.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46463 Nr: 700-95.2017.811.0034

 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): RM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA ME, RODRIGO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgarde Alves de Oliveira - 

OAB:8453/MT, EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453/O, Paula 

Vanessa de Souza Oliveira - OAB:13053/MT

 Vistos etc.

Considerando que o prazo indicado para cumprimento do acordo entre as 

partes resta superado (04/04/2018), fica prejudicado o pedido de 

suspensão (ref. 51), portanto, INTIME-SE a exequente para informar se 

houve a quitação total do débito no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a 

que o silêncio importará em presunção do adimplemento.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32739 Nr: 1426-11.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha de Jesus Ferreira, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32733 Nr: 1420-04.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIA BORBA FARIAS VIEIRA , Everton Benedito 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 1416-64.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES FERREIRA, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos etc.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32741 Nr: 1428-78.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilce Coimbra dos Santos Reis, Everton Benedito dos 

Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 1412-27.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joeny Ribeiro da Silva, Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos etc.

Não obstante o requerimento retro acostado pelo prosseguimento do feito, 

denoto do processo de Código 50673, em trâmite na Diretoria deste Fórum, 

que o Município de Dom Aquino/MT já informou o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que perícia teve início designada para dia 

11/09/2018, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da parte, devendo o feito 

permanecer suspenso até a realização dos trabalhos, como anteriormente 

determinado.

 Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54477 Nr: 688-47.2018.811.0034

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, TdARCmrPsmMdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 ...Outrossim, o requerido pugna pela redução dos alimentos provisórios 

ora fixados em 30%, para 15% do salário mínimo vigente, o que também, 

por ora, não merece prosperar, eis que analisando perfunctoriamente os 

autos, o genitor não trouxe quaisquer documentos que alterem ou 

comprovem a veracidade do contado.Ademais, de acordo com o art. 373, 

inciso II do novo Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.Sendo assim, indefiro os pedidos e mantenho inalterada a 

decisão que fixou os alimentos provisórios.Não obstante, tendo em vista a 

menção das partes no tocante à guarda compartilhada, entendo como 

cabível o requerimento para a realização de estudo psicossocial na 

residência de ambos os genitores, sobretudo porque visa, entre outros 

misteres, a preservar a integridade física e psíquica da incapaz, eis que 

evidencia as reais condições em que a menor encontra se 

desenvolvendo, física e psicologicamente....Determino que a realização de 

estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do Juízo, na residência de 

ambos os genitores, devendo acostar relatório nos autos, no prazo de 20 

(vinte) dias.Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 05 de outubro de 2018, às 13h30 (MT), devendo as partes 

serem intimadas a comparecerem.Intime-se, as partes, consignando que 

eventual rol de testemunhas deverá ser depositado em cartório em, no 

mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da audiência designada, sob pena 

de preclusão, sendo que as testemunhas arroladas deverão ser intimadas 

pelo próprio advogado, ou, trazidas na data e hora designadas, 

independentemente de prévia intimação, salvo se as partes forem 

patrocinadas pelo parquet...Dom Aquino – MT, 21 de agosto de 

2018.LAURA DORILÊO CÂNDIDOJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49323 Nr: 1928-08.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claldionei Aguiar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A requerida foi chamada para integrar a relação jurídico-processual (ref. 

10), todavia preferiu manter-se inerte (refs 11), assim DECRETO SUA 

REVELIA com espeque no artigo 344 do CPC.

Contudo, deixo de aplicar o efeito material do instituto, visto que se trata de 

Fazenda Pública. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. 

EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO 

APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. [...] 6. É orientação pacífica deste 

Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda 

Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que 

lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis ((AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. 

Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no 

REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

improvido. (STJ - REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Desta forma, em obediência ao artigo 348 do CPC, INTIME-SE o requerente 

para especificar as provas que pretende produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51658 Nr: 2946-64.2017.811.0034

 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: Givaldo Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEILTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por GIVALDO SANTANA DA SILVA em face de 

ANEILTO FERREIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos 

em destaque.

À ref. 40 as partes acostaram um acordo (ref. 40).

O Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção no 

feito (ref: 44).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, homologo por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Considerando o acordo realizado, revogo a nomeação de ref. 38.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Publique-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11677 Nr: 272-60.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darma Distribuidora de Medicamentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marciano da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Valdir Scherer - OAB:3.720

 Posto isto, indefiro o pedido formulado pela exequente no que tange à 

busca frente ao RenaJud.Desta forma, determino sua intimação para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de 

penhora em nome do devedor ou comprovando o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais disponíveis.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56194 Nr: 1576-16.2018.811.0034

 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: TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, reconhecendo a decadência do 

direito de impetração do mandado de segurança neste caso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.Deixo de 

condenar o impetrante ao pagamento de custas processuais em razão da 

gratuidade assegurada pelo artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual 

de Mato Grosso.P.R.I.C.Dom Aquino/MT, 17 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 552-84.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA RICALDE ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da autora, condeno a 

requerida a conceder o Benefício Previdenciário de Amparo Social a 

Pessoa Portadora de Deficiência à autora, tendo como termo inicial a data 

da entrada do requerimento administrativo, devendo o INSS pagar as 

parcelas devidas desde a data do indeferimento administrativo e observar 

como termo de início do pagamento a data desta 

sentença.Consequentemente, julgo extinto o feito como resolução de 

mérito amparado no artigo 487, inciso I, do CPC.Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição (§3º, inciso I, artigo 496, 

CPC).Publique-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 e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 21 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55138 Nr: 1062-63.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DE ALMEIDA, EVERALDO DE ALMEIDA, João 

Ciro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fátima Almeida Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O arrolamento sumaríssimo pode ser realizado ainda que 

exista interesse de incapazes, desde que haja a concordância das partes 

e do Ministério Público (art. 665, CPC). O que interessa para que caiba o 

arrolamento de que trata o art. 664, CPC, é o valor dos bens do espólio. 

Nenhuma influência tem o valor da herança. O que interessa é o valor dos 

bens do espólio. Pouco importa que existam incapazes interessados no 

inventário ou que os herdeiros não estejam de acordo com a partilha 

apresentada pelo inventariante. O arrolamento sumaríssimo é obrigatório.” 

(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 757).Diante da certidão de óbito anexada, DECLARO 

aberto o inventário dos bens deixados pelo falecimento de FÁTIMA 

ALMEIDA DE BRITO, pelo rito sumaríssimo do arrolamento, e nomeio como 

inventariante JOÃO CIRO DE ALMEIDA, independentemente da subscrição 

de termo e de prestação de compromisso legal, ficando, todavia, 

cientificado de que deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições 

que lhe foram confiadas (CPC, Art. 660).INTIMEM-SE os demais herdeiros 

para se manifestarem acerca das primeiras declarações no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Dom Aquino/MT, 06 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 1642-93.2018.811.0034

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RONEY MARQUES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR (A) DA 13ª CIRETRAN DE DOM 

AQUINO - MT, Hélida Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc......A ação mandamental tem seu cabimento atrelado a 

presença de direito líquido e certo, aquele que se apresenta manifesto no 

momento da impetração, de maneira que necessária a presença de prova 

pré-constituída, sem a qual a segurança deve ser denegada. ..Contudo, 

analisando os documentos anexos a inicial, ausente está a prova 

pré-constituida do direito líquido e certo, já que nada nos autos 

demonstrou a recusa do licenciamento pelo impetrado ou que o impetrante 

realmente não fora notificado das multas constantes no extrato do veículo. 

.....Destaco, ainda, os termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09:.....Ora, o 

impetrante não trouxe qualquer comprovação acerca da veracidade dos 

fatos, permanecendo no campo das meras alegações, de forma que, 

sopesados tais eventos e os documentos apresentados, os quais 

formariam a convicção do julgador sobre os fatos controversos, tenho 

que a petição inicial não foi instruída com a prova pré-constituida 

suficiente para demonstrar, de plano, o direito reclamado pelo 

impetrante.Como vimos, o mandado de segurança é ação de rito célere, 

que não admite dilação probatória, devendo o direito líquido e certo 

exsurgir límpido e inquestionável no momento da impetração, posto que, ao 

admitir-se tal prática, o rito do mandamus seria desvirtuado, passando a 

ser o de uma verdadeira ação ordinária.Isto porque, trata-se de uma ação 

de rito sumário, baseando-se, fundamentalmente, na prova documental 

exibida pelo impetrante e na informação prestada pela autoridade 

impetrada..Pelo exposto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 10, da 

Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), julgando extinto o 

processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I c/c art. 

330, III, ambos do CPC, por ausência de interesse de agir, caracterizado 

pela inadequação da via eleita, considerando a necessidade de dilação 

probatória, o que é incompatível com a via estreita do writ.... Expeça-se o 

necessário.Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 55144 Nr: 1067-85.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia dos Santos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Fainina Freitas 

Campos Ribeiro - OAB:16495-B

 Processo nº 1067-85.2018.811.0034

Código 55144

VISTOS,

 1. Trata-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor da acusada ANDRÉIA DOS SANTOS FERREIRA, em razão da 

suposta prática dos delitos descritos nos artigo 244 e artigo 246, na forma 

do artigo 69, ambos do Código Penal.

2. A denúncia foi recebida no dia 17/07/2018, conforme consta da decisão 

de Ref. 04.

3. Verifico dos autos que não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 4. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

5. Apresentada a resposta à acusação à Ref. 23, não houve arguição de 

preliminares.

 6. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 13h.

 7. Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, 

devendo constar no mandado, dia, hora e local.

8. Intime-se a acusada, e depreque-se a oitiva de eventuais testemunhas 

residentes em outras comarcas.

9. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 762-82.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio de Barcelos, Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo executado Banco Safra S/A (fls. 374/379).

Em vista da previsão do §1º do artigo 1.018 do CPC: “se o juiz comunicar 

que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o 

agravo de instrumento”, insta consignar que mantenho a decisão 

agravada em seus exatos termos, pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasam.

Aguarde-se o julgamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76 Nr: 1338-32.1997.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUNAB- SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO 

ABASTECIMENTO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Boa Vista Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JUSSARA RASQUIM 

SLHESSARENKA - OAB:1.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAO CONSTA ADVOGADO - 

OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada por Superintendência 

Nacional de Abastecimento - SUNAB em desfavor DE Comercial Boa Vista 

Ltda, todos devidamente qualificados nos autos.

 Nota-se que os autos encontrava-se em arquivo provisório sendo retirado 

do arquivo para juntada dos documentos de fls. 68/71, oportunidade em 

que foi sentenciado e reconhecida a prescrição do crédito exequendo.

 Intimadas as partes, compareceu na Secretaria da Vara Única o 

executado informando que não houve baixa da penhora que recaiu sobre 

o imóvel matriculado sob nº 6.794, bem como não tem condições de 

constituir advogado.

 Os autos vieram conclusos.

 Pois bem.

 Razão assiste ao executado, eis que houve penhora do imóvel 

denominado Lote 01 da Quadra 51, na Av. Cuiabá esquina com a rua 02, 

com a área de 504m², registrada na matrícula 6.794, fls. 119 do livro 2-X 

(antiga transcrição 3.212, fls. 81v do livro 3-B), e a sentença de fls. 73/74 

nada mencionou acerca do levantamento da penhora realizada nos autos.

Assim, diante do que consta dos autos, verifica-se que o presente 

processo atingiu sua finalidade e esta sentenciado, sem o necessário 

cancelamento da penhora.

Diante do exposto, determino a baixa da constrição oriunda da presente 

execução (fls. 09), para tanto EXPEÇA-SE o competente mandado de 

averbação de LEVANTAMENTO DE PENHORA.

Conste do mandado de levantamento de penhora que a baixa deve ser 

averbada na matrícula 6.794, bem como na transcrição 3.212 se ali 
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constar averbação de penhora referente aos presentes autos 

(numeração antiga 140/88).

 Ademais, desentranhe os documentos de fls. 68/70, eis que é referente 

aos autos 2.549/84.

Antes, certifique o trânsito em julgado da sentença de fls. 73/74.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, após, arquive-se os autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 248-27.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por 

ANTÔNIO NUNES DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, em que encontra-se sentenciada e com determinação de 

implantação do benefício do autor.

Ocorre que o autor é titular do benefício assistencial, e que até a presente 

data não houve cancelamento e implantação da aposentadoria por idade.

Em petição de fls. 133, o requerente pugna pela conversão do benefício.

Os autos vieram conclusos.

 É o necessário.

Decido.

 Nota-se dos autos, que até a presente data não houve cancelamento do 

benefício assistencial (Amparo Social do Idoso) para implantação da 

Aposentadoria Rural por Idade (fls. 35).

É sabido que o benefício de Amparo Social de prestação continuada, com 

caráter temporário (LOAS) não gera direito à percepção do 13º (décimo 

terceiro) salário.

Por conseguinte, Intime-se e oficie-se a autarquia requerida por intermédio 

da APSDAJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, sito na 

Avenida Getúlio Vargas, n° 533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 30 

(trinta) dias implantar/converter, ou comprovar a implantação do benefício, 

sob pena de multa diária que desde já fixo em R$ 100,00 (cem reais) reais, 

como também de incorrer nas penas previstas no art. 330 do Código Penal 

Brasileiro.

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se, após, vista dos autos ao 

requerente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 2936 Nr: 140-86.1999.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINESSO AGROPASTORIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DAL MASO, Oscar Dal 

Maso, Daniel Dal Maso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 Portanto, ante o exposto, conheço dos presentes embargos de 

declaração e, no mérito, dou-lhes provimento, reconhecendo o vício 

apontado, devendo a parte condenatória em honorários, localizada no 

antepenúltimo parágrafo da decisão, ser substituída pelo seguinte 

trecho:“(...) e deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, vez que não foi formada a triangularização 

processual”.Desta forma, a presente decisão deve ser considerada parte 

integrante da sentença de fl. 294, que persistirá no mais conforme 

lançado.Por fim, cumpra-se na integralidade aquele pronunciamento.Dom 

Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, 

em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30910 Nr: 686-87.2012.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Cristina Magina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Guimarães Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estevão Pinheiro Jota - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Guimarães Porto - 

OAB:177934/OAB/RJ, Petúnia Guimarães Porto - OAB:172.651

 Vistos etc.

Em vista da pendência de recolhimento de custas e taxas judiciais, 

calculadas às fl. 70, remetam-se documentos pertinentes à Central de 

Arrecadação para as providências cabíveis.

Após, certifique-se o trânsito da sentença de fls. 67/68 e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 22 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12626 Nr: 300-91.2011.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS NAVES GUIMARÃES, Delma Maria Guimarães, 

FÁBIO TEIXEIRA GUIMARÃES, Iolanda Maria Guimarães, Helena Maria 

Guimarães Freitas, Heleuza Maria Guimarães, Fanio Teixeira Guimarães, 

César Teixeira Guimarães, Samara Lourenço Guimarães, Ana Maria 

Guimarães Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de HONORATO CONSTANTINO 

GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B, Patrícia Guimarães Porto - 

OAB:177934/OAB/RJ, Petúnia Guimarães Porto - OAB:172.651, Stela 

Cunha Valter - OAB:4984, Takayoshi Katagiri - OAB:4178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, para que não haja maior demora no deslinde da ação, 

que já foi apresentado avaliação e pagamento do imposto de ITCMD, e 

ainda, se encontra incluído na Meta II do CNJ, determino que: 1.Intimem-se 

dos herdeiros DELMA MARIA GUIMARÃES, MARIA JOSÉ GUIMARÃES, 

SAMARA LOURENÇO GUIMARÃES para retirar os cheques encartados 

nos autos, mediante assinatura de TERMO DE ENTREGA DE VALORES, 

relativos à devolução de empréstimos feito ao espólio.2.Intime-se o 

herdeiro FÂNIO TEIXEIRA GUIMARÃES, para que efetue o pagamento do 

valor remanescente devido, no prazo de 05 (cinco) dias. 3.Intime-se todos 

os herdeiros para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da prestação de contas de nº 15 (fls. 1819/1874) e acerca do 

pedido de liberação do valor depositado às fls. 1.901/1.902.4.Intime-se a 

inventariante para que apresente as ÚLTIMAS DECLARAÇÕES E NOVO 

PLANO DE PARTILHA e proceda a juntada de certidões atualizadas das 

Fazendas Públicas. Apresentado as últimas declarações, intimem-se os 

herdeiros para apresentação de impugnação, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.Havendo impugnação, manifeste-se a inventariante no 

mesmo prazo, e não havendo, conclusos os autos. Junte-se no sistema 

apolo as petições de fls. 1.905/1.944, a fim de evitar prejuízo às partes. 

Atente-se o Sr. Gestor para a correta juntada de documentos e 

certificação dos atos processuais, decurso de prazos e outros. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso 

requer.Às providências.Dom Aquino-MT, 22 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 51573 Nr: 2907-67.2017.811.0034
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação

Prazo: 20 Dias

AUTOS Nº 2907-67.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): FAGNER DO CARMO DELGADO

INTIMANDO: Autor do fato: FAGNER DO CARMO DELGADO, Cpf: 

04694888161, Rg: 21331197 SESP MT Filiação: André Soares Delgado e 

Jocelina Marina do Carmo Delgado, data de nascimento: 23/01/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua G, Quadra 

11, Lote 02, Bairro: Jardim Ipanema, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Autor do fato: FAGNER DO CARMO 

DELGADO, CPF: 046.948.881-61, RG: 21331197 SESP/MT, Filiação: André 

Soares Delgado e Jocelina Marina do Carmo Delgado, data de nascimento: 

23/01/1991, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Av. 

31 de Março, Nº 318, Q. 83, Bairro: Bairro Cristo Rei, Cidade: Várzea 

Grande-MT, da seguintes Medidas que lhe foram impostas, com 

supedâneo no artigo 18 e seguintes da Lei 11.343/2006, pelo prazo 

máximo de 01 (um) mês, DETERMINO as seguintes providências: a) 

Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; b) Proibição de 

contato com a ofendida, de seus familiares e das testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar o seguinte 

local: Rua Castelo Branco, nº 74, bairro Vila Planaltina, Dom Aquino-MT, a 

fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d) 

Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, tudo de 

conformidade com a r. decisão abaixo transcrita.

 Resumo da Inicial: Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

visando a garantia da integridade física e moral da vítima Helena Janine 

Lemes de Lima, ante o noticiado no BO nº 2017.337452, natureza 

AMEAÇA C/C LEI MARIA DA PENHA, tipificado no art. 147 §9º do 

Decreto-Lei nº 2.848/40, tendo como suspeito FAGNER DO CARMO 

DELGADO.

Decisão: VISTO, Trata-se de pedido de concessão de medidas protetivas. 

Consta no Boletim de Ocorrência e nos termos da declaração da vítima 

HELENA JANINE LEMES DE LIMA, que ela e o acusado FAGNER DO 

CARMO DELGADO foram casados. Conforme termo de declarações, 

afirma a vítima que: “foi casada com Fagner por seis anos e esta 

separada há quatro anos. Que tem medo de Fagner porque ele lhe agrediu 

fisicamente e lhe fazia ameaças. Que há três anos reside nesta cidade e 

Fagner ainda fica indo até a residência de sua mãe na cidade de Várzea 

Grande/MT querendo saber noticias sua e fazendo ameaças. Que entrou 

com pedido de pensão alimentícia para os dois filhos que teve com ele e 

na intimação dele constou o seu atual endereço. Que teme que Fagner 

venha lhe causar algum mal, por isso procurou a Promotoria de Justiça e 

esta lhe orientou a pedir medidas protetivas”. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. As medidas protetivas visam 

resguardar a integridade física e emocional da mulher que se encontra sob 

a ameaça de sofrer violência doméstica. Pretende a vítima obter as 

medidas previstas nos artigos 22 da Lei nº 11.340/06, sendo forçoso seu 

deferimento diante do que consta nos autos com vista a assegurar sua 

integridade física e psíquica. Das declarações apresentadas pela vítima se 

extrai que o acusado e ela foram casados, logo a parte autora é legítima 

para requerer as medidas protetivas, nos termos da Lei ora referida. Em 

suas declarações afirma que teme por sua vida, eis que esta separada do 

suspeito há quatro anos e mesmo assim ele continua indo até a residência 

de sua mãe, em Várzea grande/MT querendo saber noticias suas bem 

como proferindo ameaças, no entanto, muito embora sua mãe não diga 

onde esteja, entrou com pedido de pensão alimentícia para seus dois filhos 

que teve com o acusado e no mandado de intimação constou o seu atual 

endereço. Assim sendo, verifico a presença do “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na suposta prática de violência doméstica e/ou familiar 

contra mulher (art. 5º, da Lei nº 11.340/2006), face o descrito no Boletim 

de Ocorrência, bem como o “periculum in mora”, haja vista a possibilidade 

de reiterada ameaça e lesão face à vítima. No caso em tela, é certo que a 

natureza da relação e demanda exige imediata atuação estatal para evitar 

a deterioração da relação já conturbada existente entre as partes, 

observando-se que as vedações solicitadas na prática visam apenas a 

garantir o afastamento do agressor, o que em juízo valorativo de 

proporcionalidade exige imediato deferimento. Constatada a prática, em 

tese, de violência doméstica e familiar contra a mulher, como forma de 

resguardar a integridade psicofísica da vítima em questão, tendo em vista 

que nos termos da representação criminal há indícios de materialidade e 

de autoria de fato definido como crime, na forma e com supedâneo no 

artigo 18 e seguintes da Lei 11.343/2006, pelo prazo máximo de 01 (um) 

mês, DETERMINO as seguintes providências: a) Proibição de se aproximar 

da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 

(quinhentos) metrob) Proibição de contato com a ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) 

Proibição de frequentar o seguinte local: Rua Castelo Branco, nº 74, bairro 

Vila Planaltina, Dom Aquino-MT, a fim de preservar a integridade física e 

psicológica da ofendidad) Restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores. INDEFIRO o pedido de prestação de alimentos, ante 

a ausência de lastro probatório. Ressalto que a presente medida é um 

instituto de urgência visando, assim, a tutelar direito(s) na iminência de 

ser(em) violado(s) ou continuidade de eventual violação. Cabe à parte 

requerente, entendendo necessário, interpor a ação pertinente ou, caso 

nova situação emergencial surja, requeira novas medidas protetivas. 

Tratando de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, certo é que a 

seara CÍVEL do embróglio resta julgada de pronto na forma do inciso I do 

artigo 269 do CPC, assim, NOTIFIQUE pessoalmente a Vítima para 

conhecimento e NOTIFIQUE pessoalmente o Requerido para conhecimento 

e cumprimento desta sentença sob pena de decretação da sua prisão 

preventiva se necessário para assegurar a integridade pessoal 

daquela(s) e, após ciência pessoal ao MPE. Decorrido o prazo 

estabelecido nesta decisão, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Consigno que muito embora a vitima tenha informado que o indiciado 

estaria descumprindo medidas protetivas já deferidas por este juízo, em 

consulta ao sistema Apolo verifico que as mesmas já perderam o seu 

prazo de vigência, eis que deferidas em 21/12/2016 e fixado prazo de 01 

(um) mês de validade. No que toca à seara CRIMINAL, considerando que 

se trata de ação penal pública incondicionada, tal celeuma se resolverá 

através do procedimento legalmente estabelecido no CPP, inaugurado pelo 

respectivo Inquérito Policial a cargo da competente autoridade policial local. 

P.R.I.C, providenciando e expedindo o necessário. Dom Aquino – MT, 10 

de outubro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonio dos Reis Lima 

Filho -Técnico Judiciário, digitei.

Dom Aquino - MT, 21 de agosto de 2018.

Erick Leite Ferreira

Gestor(a) Judiciário Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 12766 Nr: 440-28.2011.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

Refael Felicio - OAB:32.476

 Processo nº 440-28.2011.811.0034

Código 12766

Vistos.

1. Não obstante o contido no despacho de Ref. 190, a falta das alegações 

finais defensivas torna nula a sentença proferida, porque fere de morte os 

princípios da ampla defesa e do contraditório. Por esse motivo DETERMINO 

a intimação pessoal do acusado para constituir outro advogado de sua 

confiança para apresentar as alegações finais em forma de memoriais.

2. Em caso de manutenção da inércia, NOMEIO desde já para atuar como 

defensor dativo o Dr. Jhonny Almeida Passarelli – OAB/MT 22622/O, que 

caso aceite a nomeação FIXO a título de honorários advocatício a quantia 

de 04 URH a ser custeado pelo Estado.
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3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino/MT, 23 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PAIVA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Vistos etc. Proceda o Sr. Gestor 

Judiciário aos atos necessários para a liberação dos valores depositados 

em Juízo, atentando-se para as novas determinações contidas na 

Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Dom 

Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, 

em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CRISTINA TEIXEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Numero do Processo: 

1000310-11.2017.8.11.0034 REQUERENTE: ELIASAMA CRISTINA TEIXEIRA 

DO CARMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Proceda o 

Sr. Gestor Judiciário aos atos necessários para a liberação dos valores 

depositados em Juízo, atentando-se para as novas determinações 

contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a 

nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais. Após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Dom 

Aquino/MT, 20 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito 

em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51136 Nr: 100-67.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jó Abrão de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca de petição de fls. 

242/245, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73724 Nr: 360-42.2015.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETSUJI HIROSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante do requerido pela Fazenda Estadual às fls. 56, e diante da juntada 

dos documentos, intime-se novamente esta para a devida manifestação, 

assim como a União, conforme manifestação de fls. 58.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo, com relação a Fazenda 

municipal, eis que devidamente intimada conforme carta de intimação de 

fls. 39/39v.

Defiro os demais pedidos de petição de fls. 74, providencie a Secretaria a 

citação dos confrontantes no endereço informado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84330 Nr: 1324-30.2018.811.0093

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GETÚLIO PIASSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:3375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

Acerca do pedido de antecipação da tutela, por se tratar de matéria cuja 

cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo sua análise após a 

formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 

contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Após, com ou sem reposta, CERTIFIQUE-SE o necessário, (tempestividade 

- caso haja respostas, e decurso do prazo - caso deixe transcorrer in 

albis o prazo).

 Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Por fim, tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo 

Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo 

para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de 

acordo que melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Intimem-se as partes para comparecimento na solenidade designada.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação judicial.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83814 Nr: 1009-02.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente o presente feito, verifico que se trata de pedido 

de expedição de Carta Precatória com a finalidade de efetuar o 

cumprimento da ordem judicial de fls. 39/41.

Sendo assim, necessário se faz o preenchimento dos requisitos 

elencados no artigo 101, § 12, da Lei 13.043/2014, in verbis:
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 Art. 101. O Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, passa a 

vigorar com as seguintes alterações:

(..)

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.

Desse modo, tendo em vista que os requisitos autorizadores para a 

concessão do requerido encontram-se preenchidos, DEFIRO o pedido e, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário, para o cumprimento da decisão de fls. 39/41, acerca da 

busca e apreensão do bem, devendo ser observado o endereço 

informado pela parte às fls. 76.

EXPEÇA-SE o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 1425-67.2018.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI GOERGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48976 Nr: 686-12.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON DUBIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Miotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, proposta por Nilton Dubiella, contra 

ODAIR MIOTTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 08/11) veio instruída dos documentos de fls. 12/21, sendo 

recebida às fls. 22.

Petição e documentos juntados às fls. 57/58v, o qual as partes formularam 

acordo, e requerem a sua homologação, bem como suspensão do feito até 

efetivo cumprimento do pactuado, insta ressaltar que a petição e termo de 

acordo são datados de julho de 2010.

Foi deferido o pedido de suspensão dos autos até o pagamento seguinte 

no mês referido acima (julho/2010), havendo tentativa de intimar a parte 

autora (fls. 62-65) para se manifestar no feito quanto ao cumprimento do 

acordo juntado aos autos, constatando inércia da parte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e Decido.

Ante o teor da petição e documentos juntados às fls. 57/58v, verifico que 

as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE AS 

PARTES, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Desta forma, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Dispensado recolhimento de custas processuais remanescentes, 

conforme o exposto no artigo 90, § 3º do CPC/15.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao CAA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47180 Nr: 45-58.2008.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANCA ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRIGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão retro, com máxima urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45752 Nr: 1211-96.2006.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO ROLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9.344/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:171939/SP, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6934/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 75, expedindo-se o necessário.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46864 Nr: 954-37.2007.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO ROLLENBACH ZIMPEL, 

IVONETE FERREIRA FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De início, considerando o teor da sentença proferida nos autos em apenso 

(embargos a execução), determino o cumprimento da referida ordem 

judicial, regularizando o polo passivo da vertente demanda.

 Após, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81746 Nr: 2253-97.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA DA SILVA, Teodosio Melek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da Petição de fls. 57, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento da 

decisão de fls. 51/52, observando o endereço informado (fls. 57).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83610 Nr: 883-49.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS E MADEIRAS 

SORRISO LTDA, CLEUNIR PERAZZOLI, JOSE PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, RECEBO os presentes embargos à execução opostos pela 

executada, bem como CONCEDO o efeito suspensivo, vez que presentes 

os pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar 

nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79846 Nr: 1097-74.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Fruto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 21/21v, expedindo-se o necessário.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80319 Nr: 1370-53.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevan da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Vistos em Correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 232, tendo em vista que a certidão de fls. 

230, a qual informa que não foi possível encontrar as testemunhas, assim 

DETERMINO que seja expedida Carta Precatória nos mencionados 

endereços da cota de fls. 230, para que seja efetuada a oitiva das 

testemunhas.

 Diante da certidão de fls. 238, vistas ao Ministério Público.

Caso as tentativas de intimação das testemunhas restem infrutíferas, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44973 Nr: 433-29.2006.811.0093

 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: OTTO FREDERICO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LIBICH, FABIANA LIEBICH, ALCERI 

LIBICH, CLAUCIA PFEIFFER LIBICH, CHRISTIANO LIBICH, SIBILA LIBICH, 

VALTER WATHIER, RICARDO VANDERLEI WATHIER, CARLOS LUIZ 

CORLASSOLI, VANDERLEI JOSÉ ALBERTI, TEALMO JOSÉ PUHL, ACÁCIO 

PUHL (ESPÓLIO) E ESPOSA, LAURÍCIO PEDRO PUHL (ESPÓLIO) E 

ESPOSA, NOVA IPÊ AGROPASTORIL E FLORESTAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT-6179-A, OTTO FREDERICO SCHMIDT - OAB:54760/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SOUZA LINS - 

OAB:MT- 5.109 A, EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS, IRINEU ROVEDA 

JUNIOR - OAB:5688-A/MT, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 

9.811-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 Vistos em Correição.

Proceda a Secretaria com a abertura de novo volume nos autos, eis que 

ultrapassado o número de páginas.

 Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos, 

conforme fls. 100.

Intime-se o executado para realizar o pagamento integral do débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 41858 Nr: 45-97.2004.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARESMUNDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em Correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 202, Determino assim, que a Secretaria 

providencia o encaminhamento do Mandado de Prisão para o endereço 

informado em cota.

Após devidamente cumprido e retornado com a devida resposta, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério público.

No mais, cumpra-se INTEGRALMENTE, o determinado em Decisão de fls. 

200/201.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74394 Nr: 644-50.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO RONNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83373 Nr: 723-24.2018.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE GARCIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Pedido de Restituição de Bens, proposto por José Garcia de 

Araújo, solicitando a restituição de 01 trator Comatsu D60 e 01 Trator 

Carterpillar D6D, apreendida pela Polícia, diante do crime ocorrido nos 

autos em apenso código 73420.

Diante de todos os fatos alegados em petição de fls. 04/38, bem como 

Cota ministerial de fls. 68, DEFIRO o pedido de restituição de 01 trator 

Comatsu D60 e 01 Trator Carterpillar D6D, DEFIRO também de OFICIO, a 

restituição do documento do veículo, em caso desse ter sido apreendido 

também, devendo o Sr. Gestor fazer uma certidão no local de onde se 

retirará o documento dos autos.
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Ressalto que caso fique comprovado que o bem era utilizado para fins 

ilegais, poderá o referido veículo, sofrer as sanções previstas em Lei.

Expeça-se a Secretaria o necessário para liberação do veículo 

apreendido.

Após as formalidades legais, considerando que não há nenhuma 

deliberação a ser proferida neste feito, bem como que os autos em 

Apenso já têm Sentença, arquivem-se IMEDIATAMENTE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Ciência ao ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49534 Nr: 285-76.2010.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA COLOMBO CASA SANTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor do acórdão de fls. 102/103, INTIME-SE a parte autora para 

promover, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, a 

apresentação do requerimento administrativo do benefício pretendido, 

devendo uma cópia do protocolo ser acostada aos autos, no prazo de até 

10 (dez) dias posteriores à providência.

 Determino ainda a SUSPENSÃO do presente feito até a resposta do INSS 

que não poderá ser superior ao prazo de 90 (noventa dias), contados do 

protocolo administrativo do pedido.

Com a resposta, caso o pedido seja indeferido ou ausência de resposta 

administrativa no prazo de 90 (noventa dias), a situação deverá ser 

certificada, cessando a suspensão, prosseguindo o feito normalmente.

Esclareço por fim à parte autora, que é imprescindível a apresentação em 

juízo do protocolo administrativo, já que será o marco inicial para o 

cômputo do prazo máximo de 90 (noventa dias) para a Autarquia Federal 

deliberar sobre o requerimento.

INTIME-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47967 Nr: 850-11.2008.811.0093

 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: NAIR CARLOTA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Feliz Natal/MT.

Inexistindo pleito executório, no prazo legal, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75225 Nr: 1072-32.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORECI DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, 

considerando os embargos declaratórios interpostos, INTIME-SE a parte 

embargada, a fim de que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 dias, 

acerca dos referidos Embargos, consoante disposto no Art. 1.023, § 2º, 

do CPC.

 Depois de cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46638 Nr: 737-91.2007.811.0093

 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: MARILZA APARECIDA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que consoante teor da 

sentença de fls. 80/84, o feito foi julgado totalmente procedente.

 Parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença, o qual este 

Juízo em decisão de fls. 124 determinou a intimação do requerido.

Autarquia demandada ofereceu embargos à execução ou exceção de 

pré-executividade (fls. 127/130v).

 Impugnação a exceção juntada às fls. 133/135.

Decisão/Determinação acolhendo a exceção de fls. 127/130v (fls. 

136/137).

Requisição de Pequeno Valor expedido, e valores depositados (fls. 146 e 

fls. 157).

 Parte exequente, bem como sua Mandatária Legal, pugnaram pela 

expedição do Alvará Judicial (fls. 154/155 e fls. 158).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 De início, considerando os depósitos dos pagamentos, expeçam-se os 

respectivos alvarás, observando as contas bancárias informadas às fls. 

154/155 e fls. 158.

Após, a retirada dos alvarás, intime-se a parte exequente para impulsionar 

o feito em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual 

satisfação de seu crédito.

Cumpridas as formalidades legais, e havendo informação positiva da parte 

exequente acerca da satisfação do crédito, inexiste motivo para o 

prosseguimento do feito.

Logo, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, 

DECLARO EXTINTA a vertente execução.

Sem condenação nos honorários advocatícios e custas processuais.

Publique-se e Registre-se.

 Intime-se pessoalmente a exequente do vertente despacho.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 398-49.2018.811.0093

 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: GKBG, ACBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:MT/16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1) RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

2) PROCEDA-SE a retirada de sigilo no sistema Apolo, a fim de que as 

partes tenham acesso ao conteúdo das determinações judiciais por meio 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 3) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

4) OFICIE-SE à APS de Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como 

de seus genitores, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os 
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dados incrustados nos autos.

 5) No que concerne à alegada situação de dependência da parte 

Requerente, determino seja realizado Estudo Social, pelo equipe 

multidisciplinar desta Comarca, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts guardarem 

observância e consideração quanto aos fatores sociais, ambientais e 

pessoais, vivenciados pela Autora.

6) Com o laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia demandada para, 

contestar o pedido conforme artigo 183 do NCPC, bem como para que, 

querendo manifeste acerca do estudo social realizado.

 7) Empós a apresentação da contestação, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, confrontar documentos e teses levantadas na 

contestação, bem como para que, querendo manifeste acerca do estudo 

social realizado.

8) RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências (se 

necessário), todos os demais atos envolvendo a cientificação do 

requerido deverão ser realizados por meio da remessa dos autos, salvo 

decisão em sentido contrário, nos termos do convênio celebrado entre o 

Tribunal de Justiça e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, 

bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos 

autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- 

CGJ/DJA).

 9) Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos 

CONCLUSOS para deliberação.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário com máxima 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72094 Nr: 290-59.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Miglioranza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASE IH (CASE BRASIL & CIA), GRANDCASE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, ARAGUAIA AGRICOLA LTDA, MAPFRE 

SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Douglas 

Debastiani Guindani - OAB:MT0018320, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Liana Mara Cocco Munaretto - OAB:7.134, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido contido em petição de fls. 179, Expeça-se a competente 

Carta Precatória para oitiva da Testemunha Maycon R. Benedit, Defiro 

desde já, que devidamente intimado, este não comparecer em audiência, 

poderá ser feito condução coercitiva.

Após, com a oitiva, vistas as partes para apresentação de Alegações 

Finais, em caso de restar infrutífera a oitiva, intime-se a parte autora para 

se manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72817 Nr: 826-70.2014.811.0093

 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): MIGUEL NUNES GOMES, ROSANA DE SOUSA 

E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44740 Nr: 193-40.2006.811.0093

 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: WALMOR TONIAL, GESSY ULTIBEU WINCKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ADEMIR LÍDIO SOARES, ANTÔNIO DANIEL RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:2321B-MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JR. - OAB:8384B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, Luiz 

Gustavo Giaretta - OAB:10172/MT, Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição.

Inicialmente determino que seja certificado se houve manifestação da 

Parte Executada.

Após, diante da penhora/avaliação realizada às fls. 584/586-594, Intime-se 

a parte Exequente para se manifestar no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75206 Nr: 1069-77.2015.811.0093

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE Sentença de fls. 29.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74286 Nr: 597-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL NUNES GOMES, ROSANA DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ARY 

FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, 

considerando os embargos declaratórios interpostos, INTIME-SE a parte 

embargada, a fim de que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 dias, 

acerca dos referidos Embargos, consoante disposto no Art. 1.03, § 2º, do 

CPC.

 Depois de cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75200 Nr: 1068-92.2015.811.0093

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO POTÊNCIA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE Sentença de fls. 17.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74960 Nr: 932-95.2015.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 372 de 492



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Boeing, AGRO POTÊNCIA INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA, MARCOS A. RIBEIRO, VALDINEIA A. O. RIBEIRO, ILDO 

BOTTON, MARIA DE FÁTIMA C. V. BOTTON, ADAIR JOSE TOMAZI, 

NEIVANIR BERGHAHN TOMAZI, LEONARDO C. CERAVOLO FILHO, BRUNA 

IZALDINO CERAVOLO, MARCOS AZIZ DE BARROS, PATRÍCIA R. 

LAMEIRA BARROS, VANIA ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Vistos em Correição.

Acolho a petição de fls. 164, conforme descrito em Sentença de fls. 161, 

“custas acaso existente pela Agro Potência Insumos Agrícolas Ltda. Sem 

honorários”.

No mais, cumpra-se integralmente a Sentença de fls. 161, e após, ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82685 Nr: 7217-40.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO THOMÉ FRANCO - 

OAB:SP89.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da manifestação Ministerial de fls. 122, analisando detidamente 

o presente feito, embora a paternidade não tenha sido comprovada, antes 

de proferir sentença de mérito, tendo em vista tratar-se de matéria cuja 

cautela do magistrado deve ser redobrada, bem como considerando que o 

STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu em outra oportunidade acerca 

do tema, consoante os princípios do CC/2002 e da CF/1988, a fim de 

averiguar se foi construída uma relação socioafetiva entre o pai registral e 

a filha, DETERMINO que SE NOTIFIQUE a equipe multidisciplinar formada 

pelas doutas Assistente Social e Psicóloga credenciadas, a fim de que 

realize estudo psicossocial envolvendo a adolescente RAYSSA DE 

PAULA FIGUEIRA DA SILVA, apresentando, no prazo improrrogável de 15 

dias, relatório conclusivo no sentido de aclarar as informações prestadas 

na inicial, bem como averiguar a existência ou não de vinculo socioafetivo 

entre a mesma e seu pai registral, além de informar este Juízo sobre 

possível interesse da adolescente em manter o nome do pai registral em 

seu registro de nascimento.

Após a juntada do referido estudo, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Sem prejuízo das terminações acima, DESIGNO audiência de verificação 

para a data 16/10/2018 , às 13h30min, a fim de colher o depoimento da 

adolescente RAYSSA DE PAULA FIGUEIRA DA SILVA.

CUMPRA-SE imediatamente, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49860 Nr: 612-21.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & LACERDA LTDA, RICARDO 

CÉSAR LACERDA, SEBASTIANA AMANCIA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, denota-se que os executados foram citados por 

edital, deixando transcorrer o prazo in albis, sem qualquer manifestação 

no presente feito. Desse modo, em respeito aos princípios da ampla 

defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial.

Destarte, 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 constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77786 Nr: 1087-64.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DOS SANTOS, Gilson Douglas dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 509 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos, 

conforme fls. 49/56.

Intimem-se os executados para realizar o pagamento integral de débito no 

prazo de 15 dias (artigo 523, do NCPC).

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário 

no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios (art. 523, §1°, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71763 Nr: 12-58.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA SILFER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 117, e documentos (fls. 118/121), 

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75818 Nr: 66-53.2016.811.0093

 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: INCOAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

AMAZONAS LTDA, Mauro da Silva Andrieski, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - CEF, BANCO DA AMAZÔNIA S/A, Banco Bradesco Cartões 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2.687, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/O, Márcio Cristiano 

Cabral - OAB:22.864, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante da Petição de fls. 289, Determino a intimação dos representantes da 

Recuperanda, bem como administrador judicial, para se manifestarem 

acerca do petitório de fls. 289.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70231 Nr: 463-54.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Provenzi & Cia Ltda, Amélia Provenzi, 

EVANDRO PROVENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial contida às fls. 38. 

Somente após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77530 Nr: 966-36.2016.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN FERNANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Gonçalves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte inventariante para se manifestar no prazo de 15 dias 

sobre documentos de fls. 56/57.

Com ou sem manifestação o que deverá ser certificado, voltem-me os 

autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70011 Nr: 235-79.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO APARECIDO STADNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o pedido constante às fls. 45, 

eis que é ônus da parte exequente providenciar a referida diligência.

 Desse modo, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se 

manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 7205 Nr: 22-20.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 C. AGRO INDUSTRIAL LTDA, ROMUALDO 

JOSÉ COELHO, EMERSON CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA-PROCURADOR - OAB:1204914 MATRIC, ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - OAB:MT-2287 B, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT, RUI CARLOS DE FARIA - OAB:MT - 6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, denota-se que um dos executados foi citado por 

edital, deixando transcorrer o prazo in albis, sem qualquer manifestação 

no presente feito. Desse modo, em respeito aos princípios da ampla 

defesa e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial.

Destarte, 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 constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46614 Nr: 705-86.2007.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR WASSMUTH, SILVIA REGINA GAMARA 

WASSMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOWAKA YAMASSAKI, MANOEL 

FRANCISCO MOREIRA, BENEDITA LOURENÇO MOREIRA ( ESPOLIO), ANA 

MOREIRA DE SOUZA, JORGE ALBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante do pedido de fls. 199-200/201, determino a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos providenciando o necessário 

juntando aos autos, sendo que determino desde já que com a juntada dos 

documentos requisitados, notifique-se a Fazenda Pública Estadual e a 

União, encaminhando os devidos documentos para manifestar no prazo 

legal, se possui interesse na causa, ou caso requisitarem novos 

documentos, deixo desde já deferido a intimação da parte autora para que 

providencie estes, devendo a Secretaria após a juntada encaminhá-los. 

Em caso de não manifestação no prazo legal, certifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71488 Nr: 880-70.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREMADE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, denota-se que o executado foi citado por edital, 

deixando transcorrer o prazo in albis, sem qualquer manifestação no 

presente feito. Desse modo, em respeito aos princípios da ampla defesa e 

contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial.

Destarte, 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 constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens 1.12.5, 1.12.6 e 1.12.6.1 da 

CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76898 Nr: 603-49.2016.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Paula Debastiane Grassioto, Clayton 

Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em correição.

Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR COM PEDIDO 

DE ARRESTO, no qual o pedido liminar foi deferido condicionado à caução 

idônea (fls. 155/164).

A parte autora peticionou (fls. 216/217v), informando o não cumprimento 

da tutela provisória de urgência, razão pela qual requereu o recebimento 

da emenda, tendo como o pedido principal a conversão da presente ação 

em execução por quantia certa.

 Assim, torno sem efeito a liminar deferida nos autos, e RECEBO o 

aditamento à inicial, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil 

como execução; assim, determino remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor para conversão da ação para execução por quantia certa, 

regida pelo artigo 806 e seguintes do mesmo códex.

Cite-se a parte requerida no endereço constante da inicial para, entregar a 

coisa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (mil reais).

Se o executado entregar a coisa, lavre-se o termo respectivo e intime-se o 

exequente para manifestação a respeito da aceitação e interesse no 

prosseguimento da execução.

Não satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandando de 

busca e apreensão da coisa, nos termos do § 2º do artigo 806, do Novo 

Código de Processo Civil.

Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 

827, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46614 Nr: 705-86.2007.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LW, SRGW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TY, MFM, BLM(E, AMDS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo Ministério 

Público em substituição processual de Ariel Aureliano de Sousa, 

devidamente representadas por seu genitor Francisco Aureliano de 

Sousa, em face de NEIDE COELHO DE SOUZA, todos qualificados nos 

autos.

 Inicialmente, denota-se um equívoco contido na cota ministerial de fls. 28, 

consistente em considerar a executada, Sra. Neide, como parte exequente 

da presente ação.

Desta forma, dê-se novamente vistas dos autos ao Ministério Público para 

se manifestar no que entender de direito, bem como comprovar a 

informação apresentada em certidão de fls. 27, sobre o falecimento do 

genitor e representante do infante Ariel.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76897 Nr: 602-64.2016.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Paula Debastiane Grassioto, Clayton 

Grassioto, MOISES DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em correição.

Ante o teor das petições juntadas (retro), determino que depois de 

cumprido integralmente todas as determinações judiciais contidas no 

presente feito, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76778 Nr: 541-09.2016.811.0093

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane 

Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em correição.

 Apenas para situar, o caso dos autos trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL para entrega de coisa certa c/c medida cautelar de 

arresto movida por Agroinsumos Comercial Agrícola LTDA, em desfavor 

de Clayton Grassioto e Simone Paula Debastiani Grassioto, todos 

qualificados nos autos.

 Assim, analisando detidamente os autos, bem como tendo em vista o teor 

das petições de fls. 323/324v e fls. 332, com finalidade de por fim a 

demanda judicial, considerando que até o presente momento não foi 

realizado audiência de conciliação em Juízo com as partes, bem como 

tendo em vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a 

fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a 

célere resolução da lide, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme 

pauta da conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Depois de devidamente cumprida a vertente decisão, volte-me os autos 

conclusos para análise dos pedidos remanescentes constantes às fls. 

323/324v.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 444-14.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metta Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quinalia e Souza Ltda - Farma Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057, Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da Petição de fls. 61, DEFIRO o pedido de inclusão do nome do 

executado no sistema SERASAJUD, conforme inclusão realizada nesta 

data.

Sem prejuízo da determinação anterior, considerando a nova sistemática 

do vigente Código de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando 

às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, 

bem como dos envolvidos, DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora.

Saliento que a audiência designada não restará em prejuízo a nenhuma 

das partes, eis que este Juízo esta possibilitando às mesmas a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos.

Tendo em vista o lapso temporal entre a data da distribuição da presente 

ação e a data hodierna, cumpra-se a presente decisão, com urgência, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48977 Nr: 687-94.2009.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULINO GARLINI, ANGELICA GARLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloni Maria Soares Chesini, Espolio de Abrelino 

Chesini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em Correição.

Analisando detidamente os autos, Indefiro o requerimento formulado às fls. 

190, assim como foi indeferido o pedido de fls. 188, eis que já transcorreu 

mais prazo do que o requerido em ambas às petições. Por conseguinte, 

Intime-se a união, para manifestar-se no vertente feito, deixando claro 

desde já que INDEFIRO pedidos de prorrogação de prazo, eis que já 

extrapolado estes.

Depois de cumprido integralmente todas as determinações judiciais 

contidas no presente feito, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78730 Nr: 313-97.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PAULINO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição de fls. 22, como Embargos de Declaração, com base no 

artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a 

sentença proferida por este juízo.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença de fls. 18/18v, no que 

tange ao arbitramento dos honorários ao defensor dativo. Requereu assim 

o arbitramento de honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante, já que a sentença foi omissa no que tange ao 

arbitramento dos honorários advocatícios.

Assim, reconheço a omissão apontada, passando a saná-la, razão por 

que, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO 

a pretensão neles deduzida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido do 

embargante, SUPRINDO a omissão apontada, no qual deverá a r. sentença 

em voga constar as seguintes determinações:

“Tendo em vista que a Defensoria Pública, de há muito, deixou de atuar 

nesta Comarca, havendo a necessidade de se nomear advogado (a) 

dativo (a) para o presente feito, assumindo o patrocínio da causa, 

condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários 

advocatícios, em prol do advogado Dr. Juliano Berticelli, OAB/MT 12.121, 

os quais arbitro no valor de 5 URH’s, a serem suportados pelo Estado de 

Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os documentos necessários”.

Depois de cumprido integralmente todas as determinações contidas nos 

autos, AO ARQUIVO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49148 Nr: 849-89.2009.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz Scariot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yoshito Matsubayashi, Sadao Akabane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O advogado da parte autora retirou carga dos autos, mas deixou de se 

manifestar no mesmo, conforme certidão de fls. 128.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para cumprir o determinado em Decisão de fls. 117, no prazo 

de 05 dias, diante de já ter transcorrido o prazo por esta requerida, sob 

pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

No mais, determino que a Secretaria CUMPRA INTEGRALMENTE a Decisão 

de fls. 117.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84453 Nr: 1422-15.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLLO ALMEIDA 

MAGALHAES COUTINHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80574 Nr: 1519-49.2017.811.0093

 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 CARLOS TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - 

OAB:11229

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade 

da contestação apresentada. Se tempestiva, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 1201-66.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Galdino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade 

da contestação apresentada. Se tempestiva, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE 

as partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84417 Nr: 1395-32.2018.811.0093
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, Siguardo Wutzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilceno Caleffi - OAB:19010, 

GIOVANNA F. SARTORI - OAB:MT/19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:MT/11.543 - B, RAFAEL BARION DE PAULA 

- OAB:MT/11.063 - B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884/MT

 Vistos em Correição.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se da presente cópia de 

mandado.

Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72752 Nr: 782-51.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STRAPAZZON & STRAPAZZON LTDA ME, 

ROMARIO SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da Certidão de fls. 132, a qual informa que não há nos autos 

substabelecimento em favor da peticionante de fls. 130, Dra. Fabíula Müller 

Koenig, intime-se referida advogada para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente comprovante de juntada do referido substabelecimento ou, 

caso não tenha, apresente referido documento, sob pena de 

desentranhamento da petição de fls. 130.

Em sendo juntado o substabelecimento, diante do princípio da economia 

processual, deverá a parte autora, apresentar o comprovante do depósito 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para a realização da citação dos 

requeridos, conforme decisão de fls. 128.

Caso não haja juntada no prazo acima estabelecido, o que deverá ser 

certificado, intime-se pessoalmente a instituição bancária autora, sem a 

necessidade de novo despacho, para requerer o que entender de direito, 

no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84226 Nr: 1275-86.2018.811.0093

 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: IRIA WASSMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

De inicio, DETERMINO que a secretaria de Vara proceda-se a extração de 

cópia da Certidão de Óbito inclusa às fls. 12, juntando a certidão original 

na capa dos autos.

Outrossim, RECEBO a Inicial em todos os seus termos, eis que 

preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO de Oficio o beneficio da justiça gratuita, eis que a parte autora 

encontra-se assistida por advogado dativo, comprovando assim sua 

hipossuficiência em contratar advogado particular.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, solicitando informações acerca de 

valores depositados em conta vinculada do PIS/PASEP e FGTS, no nome 

de CLÉCIA WASSMUTH (CPF Nº 015.112.451-58 e RG Nº 2007995-8 

SSP/MT), no prazo de 15 dias.

Após, dê-se vista dos autos ao nobre representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 73599 Nr: 303-24.2015.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medeiros Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos em correição.

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MEDEIROS 

MADEIRAS LTDA-ME, em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 77/78) foi recebida às fls. 79.

 Parte executada apresentou petição às fls. 81, informando o cumprimento 

da sentença (fls. 84).

Parte exequente pugnou pelo levantamento de valores (fls. 86).

Alvará Eletrônico expedido (fls. 88/89).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

Trata-se de cumprimento de Sentença (fls. 77/78), devendo a Secretaria 

da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Assim, diante do fato do executado ter quitado o seu débito, inexiste 

motivo para o prosseguimento do feito. Logo, com fundamento no art. 924, 

inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO EXTINTA a vertente 

execução.

DEIXO DE CONDENAR a parte executada nos honorários advocatícios, e 

custas processuais, ante a não resistência à pretensão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81825 Nr: 2312-85.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio e Industria de Metais Feliz Natal, HERMES 

CASTRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Metais A. W. L. LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre Dos 

Santos - OAB:13.431-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44739 Nr: 199-47.2006.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GERONIMO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, CAIO 

ACIALDI - OAB:10.759-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Vistos em Correição.

Ante o teor do texto do Alvará Judicial de fls. 200, bem como diante da 

petição retro, DETERMINO que se certifique acerca do cancelamento do 

referido Alvará, com posterior expedição de novo documento e 

encaminhamento ao Gabinete para assinatura eletrônica.

Cumpra-se imediatamente, em razão da natureza da verba depositada 

judicialmente.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73420 Nr: 171-64.2015.811.0093

 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): VALMIR SEIBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE Sentença de fls. 112.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82990 Nr: 2323-11.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar 

quanto a petição de fls. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114255 Nr: 1505-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Baslanufo de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101755 Nr: 2432-83.2016.811.0087

 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): CLAUDIA ANDREA GARCIA ME, CLAUDIA 

ANDREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 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.: 101757 Nr: 2434-53.2016.811.0087

 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): CLAUDIA ANDREA GARCIA ME, CLAUDIA 

ANDREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 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.: 107137 Nr: 1400-09.2017.811.0087

 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): DIEGO SILVA DOS REIS, DIANA SILVA DOS 

REIS, VANDA MARIA SILVA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 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.: 100105 Nr: 1483-59.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S Kroetz Comércio de Sistemas Hidráulicos - 

ME, Gianderson de Moura Pinho, Leonice Solange Kroetz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113699 Nr: 1065-53.2018.811.0087

 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: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADORICIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

HUDSON JOSE RIBEIRO, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 
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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.: 107136 Nr: 1399-24.2017.811.0087

 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): DIEGO SILVA DOS REIS, DIANA SILVA DOS 

REIS, PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 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.: 84093 Nr: 78-90.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIANE COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 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.: 91139 Nr: 88-66.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90891 Nr: 2965-13.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alessio Gonçalves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente acerca da 

expedição da carta precatória, bem como para aportar nos autos o 

comprovante de pagamento da taxa de distribuição da carta precatória, no 

juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107249 Nr: 1490-17.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVFSFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:AOB/MT 

16.807 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) SERGIO SCHULZE, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101793 Nr: 2466-58.2016.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS FERNANDES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, constituindo-se de 

pleno direito o título executivo judicial, intimando-se o devedor e 

prosseguindo-se na forma do Título II, do Livro I, da Parte Especial, nos 

termos do § 2º do art. 701 do CPC.Proceda-se com a atualização do 

débito, considerando-se a correção monetária desde a data do 

vencimento da dívida, e os juros legais desde a citação. Após, expeça-se 

o competente mandado executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34437 Nr: 553-85.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaides Gonçalves de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os autos em apenso foi julgado IMPROCEDENTE, 

requisite-se o pagamento por intermédio do presidente do tribunal 

competente, observando-se o disposto no art. 535, §3º do CPC, 

expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF.

Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95963 Nr: 2853-10.2015.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaides Gonçalves de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução e 

ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte 

exequente.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% incidentes sobre a diferença discutida.Com o trânsito 

em julgado dessa decisão, requisite-se o pagamento por intermédio do 

presidente do tribunal competente, observando-se o disposto no art. 535, 

§3º do CPC, expedindo-se o precatório ou a requisição de pequeno valor, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, 

procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no requisitório, nos 

termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 

168/2011 do CJF. Assim,Far-se-á o pagamento na ordem de apresentação 

do precatório e à conta do respectivo crédito.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82508 Nr: 1842-48.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA DOS SANTOS REDDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - 

OAB:14.068-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

manifestar nos autos requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117463 Nr: 3812-73.2018.811.0087

 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 ELIAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:25125/0, Pedro 

Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para comprovar a negativa de realização da 

cirurgia pelo Estado de Mato Grosso/Central de Regulação de Vagas, vez 

que, conforme parecer do NAT, até o momento não há registro de 

regulação da solicitação no sistema SISREGIII.

Ainda, intime-se a parte autora, novamente, para aportar aos autos 

instrumento público ou particular de procuração, assinado a rogo (por 

terceiro), e contendo a assinatura de duas testemunhas, tendo em vista 

que a procuração de fls. 52 apenas contém a assinatura das 

testemunhas.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos para deliberação.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56946 Nr: 1159-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Neris dos Santos, Zaira Maria Cavalcante Silva, 

Roberto dos Santos Lima, Alessandre Ferreira Baldoino, Roberto Rivelino 

Dias, José Carlos Pereira, Lourival Nunes da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que comprove nos 

autos a guia de deposito da condução do Sr. Meirinho, embora a petição 

de ref. 26, narre seu recolhimento a juntada não ocorreu, no prazo de 48 

(Quarenta e oito) horas, em virtude que o mandado já se encontra com a 

Oficial de justiça e poderá ser devolvido sem seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 648 Nr: 35-74.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Lopes Mendonça-ME, ROSENY DE 

CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770 MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, deixei de expedir carta precatória para a comarca 

de Rondonópolis, para efetuar a Penhora e Avaliação do Imóvel da 

matricula nº 28.919 do RGI do 1º Ofício de Rondonópolis - MT, tendo em 

vista que não consta o endereço da executada ROSENY DE CARVALHO 

LOPES, para que tenha ciência da penhora e da nomeação como 

depósitaria do bem. INTIMO a parte exequente para indicar nos autos, no 

prazo legal, o endereço atualizado da executada.

Guiratinga - MT, 22 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10842 Nr: 108-94.2007.811.0036

 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: Ermínio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Julio Júnior - 

OAB:10956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130/MT, Waldemar Nestor de Araujo Filho - OAB:8.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Autos n° 108-94.2007.811.0036 (10842)

Ação de Reintegração Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) Compulsando os autos verifica-se que as partes protocolaram petitório 

indicando composição amigável (fls. 355/356). Ante a informação de prazo 

estabelecido pelos acordantes do cumprimento do acordo, INTIME-SE a 

autora para informar nos autos o cumprimento do acordo.

2) CIENTE da interposição da Ação Rescisór ia nº 

1008287-25.2018.8.11.0000, em que figura como autor DAMIR 

RODRIGUES BARBOSA (fls. 358/365).

3) Considerando a interposição da referida ação, bem como o deferimento 

da tutela de urgência pelo Egrégio Tribunal, determinando a suspensão do 

cumprimento da sentença rescindenda até a apreciação do mérito da ação 

rescisória, por essa razão AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal, 

ARQUIVANDO PROVISORIAMENTE o presente feito.

4) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos para o prosseguimento do presente feito e 

ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 15845 Nr: 590-37.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Ramos do Nascimento, Alice Ramos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Vilela de Moraes - 

OAB:7045-B, Christiane Ziehfuss Hesketh Marcondes - OAB:RJ / 

115.905, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, GLADSTON ALMEIDA 

CABRAL - OAB:OAB/RJ 159.229, Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT

 Autos n° 590-37.2010.811.0036 (15845)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente juntado às fls. 936/938.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 218-83.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdMDG, DdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTeLL, ISdARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:7045, Alex Moreira Pereira - OAB:24064/0, André 

Luis Xavier Machado - OAB:7.676, Aotory da Silva Souza - 

OAB:7785/MS, Carla Aquoti De Almeida Castro Amorim - 

OAB:9.504-A, Daniela Cristina Vaz Cristina - OAB:11.660, Daniele 

Cristine de Souza Vieira - OAB:327.504-SP, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:13431-A, Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Maria Fernanda Ametila de 

Barros Oliveira - OAB:13269-MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT, Rogerson Rímoli - OAB:9.132-A

 Processo n.º 218-83.2013.811.0036 (31625)

Ação de Responsabilidade Civil

Decisão.

Vistos etc.

1) Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o RECURSO ADESIVO da 

parte requerida ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A de fls. 

801/812, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua o 

Novo Código de Processo Civil.

 2) INTIME-SE a parte a parte requerente para que, caso queira, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões em relação ao recurso 

adesivo (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

4) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte 

requerente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º do 

Novo CPC).

Intime-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12295 Nr: 1159-43.2007.811.0036

 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: Carolina Lopes de Almeida, Elizete Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Pereira, Devalcir Rodrigues dos 

Santos, Suely Moreno da Silva, Liberalino Gomes de Moraes, Joana 

Sebastiana Guimarães Toledo Piza, Ieda Souza de Moraes, Liberato 

Gabriel de Moraes Filho, Adeir Rodrigues dos Santos, Negão do Belinho, 

Gerson de Moraes, Júlio César de Tal, Marcelo Rodrigues Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 Autos n° 1159-43.2007.811.0036 (12295)

Ação de Reintegração de Posse

Despacho.

Vistos etc.

Conforme pedido pela parte autora à fl. 597, ABRA-SE vista dos autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da parte autora ser interditada.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 1820 Nr: 3-98.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Lopes de Almeida, Elizete Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberato Gabriel de Moraes, Heitor Cordeiro de 

Bastos, Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010, LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - OAB:6143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Marco Antonio Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 Autos n° 3-98.1999.811.0036 (1820)

Ação de Nulidade

Despacho.

Vistos etc.

Conforme pedido pela parte autora à fl. 258, ABRA-SE vista dos autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO, em razão da parte autora ser interditada.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31521 Nr: 112-24.2013.811.0036

 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: Carlos Manoel do Carmo, Lucilma Augusta da Silva 

Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinésio Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 112-24.2013.811.0036 (31521)

Usucapião

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte autora de dilação do prazo presente à fl. 119, 

para isso:

1) Pela última vez, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte AUTORA para que 

JUNTE aos autos, no prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias, a 

certidão da planta topográfica e memorial descritivo acostados às fls. 

15/16 junto ao INCRA, por tratar-se de requisito obrigatório para 

identificação da área rural na ação de usucapião, BEM COMO, nesse 

mesmo prazo, JUNTE, também, a Carta de Anuência ou estudo cadastral a 

ser elaborado pela INTERMAT, referente ao memorial descritivo e planta 

topográfica da área a ser usucapida sob pena de extinção do presente 

feito, sem resolução do mérito (art. 485, III, §1º do NCPC).

2) Após, INTIME-SE a Fazenda Pública Estadual, com a remessa dos 

autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se sobre os 

documentos que serão juntados.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13233 Nr: 690-60.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemir dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Cartões S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Marcus Petrônio de Souza Dias - 

OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 2) DETERMINO que a parte requerida BANCO ITAÚ CARTÕES S/A 

abstenha de negativar o nome da parte autora em relação a dívida do 

contrato discutido no presente feito, com a inscrição da mesma em 

cadastros negativos de créditos, bem como abstenham de executar 

qualquer ato relacionado ao contrato objeto desta ação, até o deslinde do 

presente feito. 3) Desse modo, considerando que houve a inscrição em 

cadastro negativo da parte autora em relação ao débito discutido nesta 

ação, conforme documentos de fls. 113/116, DETERMINO o seu 

cancelamento pela parte requerida BANCO ITAÚ CARTÕES S/A e, também, 

pelo CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$1.000,00 (mil reais), considerando que a parte requerida notoriamente 

trata-se de empresa financeira de elevadíssima rentabilidade e de alto 

porte patrimonial. EXPEÇAM-SE os respectivos mandados e ofícios 

necessários para o cumprimento do referido dispositivo.5) Após o 

transcurso dos mencionados prazos, em análise do documento de fls. 

83/85, observa-se que as partes possuem interesse de realizar acordo no 

intuito de colocar fim a presente lide, contudo não tiveram a oportunidade 

em Juízo para a concretização do referido ato. Desse modo, por este 

Juízo vislumbrar a possibilidade da realização de acordo judicial entre as 

partes (art. 3º, §2º e §3º do NCPC), ENCAMINHEM-SE os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, após 

INTIMEM-SE a parte autora e a requerida para comparecer no ato.6) Por 

fim, CASO TENHA ÊXITO a conciliação VOLTEM os autos conclusos para 

a homologação do acordo, CONTUDO caso NÃO ENTREM EM ACORDO, 

INTIMEM-SE as partes a fim de que especifiquem e justifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide, uma vez 

que já houve a apresentação da contestação e da impugnação à 

contestação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 210 Nr: 25-40.1991.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceres Leda de Almeida Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italo Trazi, Egidio Raul Trazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 25-40.1991.811.0036 (210)Ação ReivindicatóriaDecisão.Vistos 

etc.1) INDEFIRO o pedido da terceira interessada, estranha a lide, IZAURA 

MARIA DA SILVA exposto no petitório de fls. 490/494, pois não encontro 

razões para mudar o posicionamento já firmado na sentença de fls. 

485/489, nos seguintes termos:“1) DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE 

TERCEIRO.Em análise dos autos, observa-se que a terceira estranha a 

lide, IZAURA MARIA DA SILVA, juntou a peça de intervenção de terceiros 

(fls. 461/470), requerendo a sua inclusão no Polo Passivo da presente 

demanda, bem como a autorização para reconstruir uma cerca que 

supostamente a parte autora havia derrubado, como forma de evitar 

prejuízos e lesões aos seus direitos. Contudo, TAIS REQUERIMENTOS DA 

INTERVENIENTE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, pois a relação jurídica 

processual foi validamente instaurada pela citação e defesa dos 

requeridos, não podendo agora a suposta proprietária do imóvel, ingressar 

em juízo, como interventora junto, requerendo tutela jurídica (autorização 

para construir uma cerca) que não faz parte do objeto principal discutido 

no presente feito, visto que a citação válida da parte requerida delimita o 

conflito de interesses que se busca dirimir em juízo, estabilizando o 

processo entre as partes. Além disso, considerando este processo 

encontra-se na fase final, uma vez que já houve, inclusive, a 

apresentação dos memoriais finais pelas partes, resto convicto que o 

ingresso da terceira IZAURA MARIA DA SILVA, neste momento 

processual, tende apenas a tumultuar o feito de forma desnecessária, 

impedindo que ele seja sentenciado e, por consequência, prolongando-o 

ainda mais.” 2) CERTIFIQUE-SE a serventia se houve o trânsito em julgado 

da presente ação.3) Caso positivo, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 22/08/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4992 Nr: 271-16.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Vilela Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONIL OLIVEIRA DA SILVA, OSVALDO 

ANCELMO DA SILVA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 271-16.2003.811.0036 (4992)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte EXEQUENTE, por meio de seu Advogado constituído, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em relação ao petitório de fls. 

401/408, principalmente, em relação ao valor depositado para a quitação 

do débito executado (fl. 409) e aos novos documentos (fls. 410/417), 

requerendo o que entender necessário, sob pena de preclusão de 

direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.
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Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58874 Nr: 1863-70.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hilda Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1863-70.2018.811.0036 (58874)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita conforme pretende o 

autor é necessária a juntada da declaração de pobreza e a EFETIVA 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

qualquer documento suficiente que se preste para provar que o autor é 

pobre nos termos da Lei 1060/50, uma vez que apenas a declaração do 

advogado de que a cliente é pobre nos termos da lei é bastante frágil, para 

demonstrar o alegado.

Ademais, importante ressaltar, que somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, pois tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso a justiça daqueles que são considerados 

hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda.

Assim, não basta a mera declaração acostada a inicial ou simples pedido, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme estabelece o 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Diante do exposto:

1) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com cópia de comprovante de 

rendimento ou as três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, 

outro documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita.

2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33902 Nr: 794-42.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cássio Celestino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo n.º 794-42.2014.811.0036 (33902)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da DECISÃO FINAL do Tribunal de Justiça que declarou extinta a 

punibilidade de CÁSSIO CELESTINO DE SOUZA, face a ocorrência da 

prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, 

todos do Código Penal, no recurso de Apelação nº 21460/2018.

2) Dessa forma, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58968 Nr: 1912-14.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 58968

Vistos etc.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte requerente.

Postergo o pedido liminar de alimentos provisórios, pois entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, haja vista que 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, com supedâneo no artigo 695 do CPC, encaminhem-se os autos à 

Conciliadora do Juízo para designação de audiência de conciliação, 

atentando-se que neste caso a audiência deverá ser DESIGNADA EM 

DATA PRÓXIMA, haja vista tratar-se de alimentos gravídicos, demandando 

agilidade nos andamentos processuais.

Após, cite-se o requerido e intimem-se para comparecimento a audiência.

Em caso de êxito na composição amigável, volte-me conclusos para 

homologação.

O não comparecimento da autora implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência do requerido em revelia, nos termos do artigo 7º da Lei 5.478/68.

 Ciência ao Ministério Público.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga, 15 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79929 Nr: 1277-18.2016.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANOR FIRMO NUNES, Cpf: 

47520019934, Rg: 29018986, Filiação: Brasilina Nunes e Onorfo Firmo 

Nunes, brasileiro(a), divorciado(a), pedreiro, Telefone 66 9 9933-4885. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o presente pedido, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC c/c artigo 7º da Lei n.º 11.340/2006.Sem custas.CIÊNCIA ao 

MPE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Às 

providências.Itaúba, 20 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 383 de 492



possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 22 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86256 Nr: 2468-64.2017.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE DE JESUS MADEIRA, Cpf: 

89544072187, Rg: 32.610.806-3, Filiação: Samuel Martins Madeira e de 

Maria Neuza de Jesus Madeira, data de nascimento: 08/01/1980, natural 

de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), do lar e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDIR MOREIRA, Cpf: 01225862124, Rg: 

2068749-4, Filiação: Elza Moreira, data de nascimento: 27/08/1979, 

brasileiro(a), natural de Matelândia-PR, solteiro(a), Telefone 66-8457-2060. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DIANTE DO EXPOSTO, REVOGO TODAS AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO concedidas no presente feito, e em consonância com os 

fundamentos retro expendidos, ante a perda superveniente de interesse 

de agir, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.Sem custas.CIÊNCIA ao 

MPE.P.R.I.C.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Itaúba, 06 de junho de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz 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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 22 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44611 Nr: 237-79.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. G. MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, GEOMAR GUERRA, LUIS CARLOS COBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOMAR GUERRA, Cpf: 00102063966, 

Rg: 1181904-9, Filiação: Pedro Ruhi Batolin Guerra e Gema Casagrande 

Guerra, data de nascimento: 31/07/1974, brasileiro(a), natural de 

Arvorezinha-RS, solteiro(a), comerciante, Telefone 66-3561-1400. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/04/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L. V. G. 

MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, GEOMAR GUERRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Deixou de recolher 

e/ou recolheu a menor o ICMS Garantido, nos prazos regulares, devido por 

ocasião da entrada no Estado de Mato Gosso das operações de 

mercadorias ou prestações, provinientes de outras unidades da 

Federação ou do exterior, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 002854/07-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/06/2006

 - Valor Total: R$ 254.180,30 - Valor Atualizado: R$ 231.073,05 - Valor 

Honorários: R$ 23.107,30

Despacho/Decisão: Autos nº. 237-79.2008.811.0096Código nº. 

44611Vistos, etc. Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital 

na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.In 

casu, verifico que o executado Luis Carlos Cobos, apesar de não exarar 

sua assinatura no mandado (fl. 205), foi citado pelo Sr. Oficial de Justiça. 

De outro lado, constato que restou frustrada a citação do executado 

Geomar Guerra.Assim, DETERMINO a citação editalícia do executado 

GEOMAR GUERRA.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do ato 

citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Transcorrido o prazo de 

resposta, certifique-se e DÊ-SE vista dos autos ao exequente para 

manifestação.Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA dos autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses, observando-se o artigo 1.172 da CNGC.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Itaúba/MT, 11 de janeiro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz 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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 22 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45128 Nr: 753-02.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE MACIEL - ME, IONE MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IONE MACIEL - ME, CNPJ: 

01157098000158, Inscrição Estadual: 13.014.111-9 e atualmente em local 

incerto e não sabido IONE MACIEL, Cpf: 17832420197, Rg: 124.523, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/10/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IONE 

MACIEL - ME e IONE MACIEL, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Certidão de Dívida Ativa nº20081340 (deixou de recolher e/ou 

recolheu a menor, no(s) prazo(s) regulamentar(es)., o ICMS Garantido, 

devido por ocasião da entrada de Mato Grosso das operações com 

mecadorias ou prestações de outras unidades da Federação ou do 

exterior,, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20081340/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/08/2008
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 - Valor Total: R$ 1.436,05 - Valor Atualizado: R$ 1.305,50 - Valor 

Honorários: R$ 130,55

Despacho/Decisão: Vistos em correição. A citação por edital somente 

pode ser concretizada quando a parte esgotar todos os meios possíveis 

para localização do acusado. É o caso dos autos. Assim, DEFIRO o pleito 

de fl. 36, a fim de que se proceda à citação editalícia da parte executada. 

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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 22 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75087 Nr: 366-40.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Brito dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:MT - 17860, Rogério Pereira de Souza - OAB:13704

 Processo nº 366-40.2015.811.0096 (Código 75087)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Denunciado: Edivan Brito dos Santos

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a testemunha Elisabete 

foi inquirida neste juízo em 17/03/2016, assim solicite-se a devolução da 

missiva expedida às ref. 44 independente de cumprimento.

No mais, diligencie-se a Secretaria de Vara, com URGÊNCIA, no sentido de 

obter informações acerca das cartas precatórias expedidas às ref. 45 e 

90.

Após, considerando o pedido de mudança de endereço de ref. 136, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 22 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73824 Nr: 1208-54.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN LIMA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo n° 1208-54.2014.811.0096 (Código 73824)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Lilian Lima de Carvalho

Vistos.

Considerando a certidão de ref. 35 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o douto 

advogado Dr. CILSO PEREIRA DOS SANTOS – OAB/MT 20430/O, a fim de 

que represente a ré.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 21 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76294 Nr: 862-69.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 “Visto.

 Aguarde o retorno da missiva expedida às ref. 44.

No mais, ante o teor da certidão de ref. 38, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, apresente o endereço atualizado da 

testemunha Guilhermino Miguel da Silva.

Às providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79258 Nr: 850-21.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 “Vistos.

 Homologo o pedido de desistência das testemunhas.

Defiro o petitório do réu de ref. 121, devendo para tanto ser expedido 

Carta Precatória para a oitiva da testemunha Erik Neves Baract.

No mais, considerando que até o presente momento não fora realizado o 

estudo psicológico com os menores, com o fim de apurar a vontade deles 

em conviver com a genitora, bem como para apurar eventual existência de 

alienação parental, conforme determinado às ref. 58, determino que seja 

realizado o seu cumprimento com urgência.

Ainda, fica franqueado o direito de visita por parte da genitora conforme 

decisão de ref. 95.

Depreque-se a realização de estudo psicossocial na residência da 

genitora. Tendo em vista a matéria versada nesta demanda, fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80760 Nr: 1552-64.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MXDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 “Vistos.

Considerando o teor dos relatórios juntados aos autos de ref. 118/122, 

124/142, 144/145, 173 e 175/177, verifico a necessidade de 

acompanhamento psicológico/psicoterápico dos genitores, bem como do 

menor Miguel.

Assim, oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT para que, 

disponibilize de consulta psicológica/psicoterápica para a requerente 

Janayna Pinhas Nantes, o requerido Melquisedec Xavier de Oliveira, e o 

menor Miguel Luiz.

Determino que a equipe multidisciplinar, bem como o Conselho Tutelar de 

Itaúba/MT continue realizando o acompanhamento dos genitores, pelo 

período 03 (três) meses.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE OUTUBRO 
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DE 2018, ÀS 15:00.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89485 Nr: 1287-91.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286, NEVIO PEGORARO - OAB:6904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Visto.

 Cumprido o objeto deprecado, devolva-se ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens, após as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 1278-32.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lucy da Cruz Lorca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Aguarde-se o transcurso do prazo para contestação.

 Após, venham-me os autos CONCLUSOS.

 Às providências.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89450 Nr: 1270-55.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Homologo o pedido de desistência da testemunha Valdir Bras de Morais.

Tendo em vista a ausência de representante da parte nesta audiência, 

declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS.

 Mantenham os autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89452 Nr: 1271-40.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DORTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Homologo o pedido de desistência da testemunha Sirene dos Santos de 

Souza.

Tendo em vista a ausência de representante da parte nesta audiência, 

declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS.

 Mantenham os autos conclusos para sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81909 Nr: 15286-50.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. M. MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA 

CASTILHO DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 “Vistos.

Defiro o pedido da defesa, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberação.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85537 Nr: 2005-25.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O

 “Vistos.

 Aguarde-se o cumprimento da missiva expedida às ref. 81, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias.

Após, conclusos para designação de audiência de continuação.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 82562 Nr: 730-41.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 “Vistos.

 A decisão de ref. 63 houve o decreto da revelia do acusado, nos termos 

do art. 367 do CPP. No entanto, nesta solenidade em que haveria a 

instrução processual o mesmo compareceu, oportunidade em que o 

Ministério Público ratificou a proposta de suspensão condicional do 

processo, com algumas alterações. Isto posto, com base no princípio do 

devido processo legal, torno sem efeito a decisão retro mencionada, 

levantando o decreto de revelia do acusado.

Pelo mesmo fundamento acima exposto, torno sem efeito a decisão de ref. 

73, no que se refere a quebra da fiança.

Tendo sido aceita a proposta de suspensão condicional do processo, 

SUSPENDO O CURSO DO PROCESSO por 02 (dois) anos, imponho ao 

autor do fato (Aparecido Luiz Bueno Junior) as condições acima 

expostas.

 O autor do fato Aparecido sai ciente de que descumprido qualquer das 

condições acima, ou vindo a ser processado, o processo retomará seu 

curso, com a revogação do benefício.

 Decorrido o prazo, ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89574 Nr: 1325-06.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 
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perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89535 Nr: 1309-52.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MANOEL DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88509 Nr: 717-08.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIMAR MEDEIROS LAIGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENHA CONSTRUTORA LTDA., Companhia 

Energética Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar de 

arresto.DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme pauta da 

conciliadora deste juízo.Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

da lei 1.060/50.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344).Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos 

para deliberação.INTIMEM-SE as partes.Itaúba/MT, 22 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45584 Nr: 219-24.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE MACIEL - ME, IONE MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IONE MACIEL - ME, CNPJ: 

01157098000158, Inscrição Estadual: 13.014.111-9 e atualmente em local 

incerto e não sabido IONE MACIEL, Cpf: 17832420197, Rg: 124.523, 

brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/04/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IONE 

MACIEL - ME e IONE MACIEL, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de RECOLHIMENTO DO ICMS, LANÇADO POR ESTIMATIVA - Deixou 

de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulares, lançado 

por estimativa.RECOLHIMENTO DO ICMS - DIFRENÇA POR ESTIMATIVA - 

Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, nos prazos regulares, 

diferença de estimativa, declarada através de GIA/ICMS e constante do 

Conta Corrente Fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2009373/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/01/2009

 - Valor Total: R$ 10.220,83 - Valor Atualizado: R$ 9.291,67 - Valor 

Honorários: R$ 929,16

Despacho/Decisão: Processo nº 219-24.2009.811.0096 (Código 

45584)Exequente: Fazendo Pública do Estado de Mato GrossoExecutado: 

Ione Maciel – ME e Ione MacielVistos.Nos termos da Súmula 414 do STJ, a 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.É o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação 

editalícia dos executados Ione Maciel – ME e Ione Maciel.Expeça-se o 

necessário para cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do 

artigo 8° da LEF.Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e dê-se 

vista dos autos ao exequente para manifestação.Desatendido, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 40 , caput, da LEF) 

e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 

1.172 da CNGC.Cumpra-se, expedindo o necessário. Itaúba/MT, 16 de 

fevereiro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito Designado

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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018
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Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46440 Nr: 178-23.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL M. GELIO, OSIEL MARTINS GELIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSIEL M. GELIO, CNPJ: 24750366000146, 

Inscrição Estadual: 13.040.718-6 e atualmente em local incerto e não 

sabido OSIEL MARTINS GELIO, Cpf: 10769633820, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de OSIEL M. 

GELIO e OSIEL MARTINS GELIO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO- ICMS DIFERENÇA ESTIMATIVA - 

Deixou de recolher e/ou recolheu a menor, no prazo regulamentar, 

diferença de estimativa, declarada através de GIA/ICMS e constante do 

cont corrente fiscal., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 200912214/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/01/2010

 - Valor Total: R$ 14.983,88 - Valor Atualizado: R$ 13.621,71 - Valor 

Honorários: R$ 1.362,17

Despacho/Decisão: Autos nº. 178-23.2010.811.0096Código nº. 

46440Vistos, etc. Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital 

na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. É 

o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação editalícia dos executados 

OSIEL M. GELIO e OSIEL MARTINS GELIO.EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da 

LEF.Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e DÊ-SE vista dos 

autos ao exequente para manifestação.Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA 

dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico 

das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.172 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Itaúba/MT,11 de janeiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45968 Nr: 581-26.2009.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRAS KM LTDA, JOSÉ 

PATERNO, AVELINO LOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMÉRCIO DE MADEIRAS KM LTDA, 

CNPJ: 33666736000152, Inscrição Estadual: 13.077.818-4 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSÉ PATERNO, Cpf: 24921130949, 

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: 12/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMÉRCIO DE MADEIRAS KM LTDA, JOSÉ PATERNOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS - deixou de 

recolher e/ou recolhu a menor o ICMS nos prazos regulamentares 

referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais 

próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da 

GIA-ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2009108/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/01/2009

 - Valor Total: R$ 494.709,50 - Valor Atualizado: R$ 449.735,88 - Valor 

Honorários: R$ 44.973,59

Despacho/Decisão: Autos nº. 2009/21Código nº. 45968Vistos, etc. Defiro 

o petitório reto.Assim, DETERMINO a citação editalícia dos executados 

COMÉRCIO DE MADEIRAS K M LTDA e JOSÉ PATERNO.EXPEÇA-SE o 

necessário para cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do 

art. 8° da LEF.Outrossim, DEFIRO o pedido para que seja realizada a 

tentativa de Penhora Online em nome do executado Avelino Lochi, nos 

termos do artigo 854 do Código de Processo Civil.EFETIVE-SE o bloqueio 

de contas do executado através do sistema BACEN-JUD, na quantidade 

suficiente para pagamento do valor atualizado da dívida (fl. 88). JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e 

a quantia indicada deverá ser transferida para a Conta única, na forma do 

art. 515, § 1º, da CNGC.Se a penhora online for realizada integralmente 

com sucesso, INTIME-SE a parte Executada para apresentar embargos em 

30 (trinta) dias (art. 16 LEF).Apresentados os embargos, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar em igual prazo (art. 17, LEF).Não 

apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 

(dez) dias.Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de 

bens dos devedores passíveis de penhora. Desatendido, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 40, caput, LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Itaúba/MT, 11 de janeiro 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34281 Nr: 186-73.2005.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES MEIRE & MARCONDES OLIVEIRA LTDA, 

ANDRÉ MARCONDES OLIVEIRA, ROMULO ALVES MEIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALVES MEIRE & MARCONDES OLIVEIRA 

LTDA, CNPJ: 05141543000142, atualmente em local incerto e não sabido 

ANDRÉ MARCONDES OLIVEIRA, Cpf: 00681993170, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido ROMULO ALVES MEIRE, Cpf: 

00681994142, 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: 31/03/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALVES 

MEIRE & MARCONDES OLIVEIRA LTDA, ANDRÉ MARCONDES OLIVEIRAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS - 

deixou de recolher o ICMS em função da falta de registro de documentos 

fiscais, objeto de operações de saídas, nos livros próprios, no período de 

11/2002, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

42/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/02/2005

 - Valor Total: R$ 51.080,27 - Valor Atualizado: R$ 46.436,61 - Valor 

Honorários: R$ 4.643,66

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 116/118, de modo que 

SE PROCEDA à pesquisa de endereço dos executados junto aos órgãos 

de pesquisas conveniados a este Tribunal de Justiça.Caso encontre 

endereço diverso do já constante nos autos, CITEM-SE nos termos da 

decisão de fl. 05, se o mesmo, CITEM-SE por edital.Sendo outro o cenário, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43167 Nr: 42-31.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDINA ABRANTES BACELLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERONDINA ABRANTES BACELLAR, Cpf: 

86263820144, Rg: 1087828-9, Filiação: Juvenal Ribeiro e Candida Marta de 

Lima, data de nascimento: 22/03/1957, brasileiro(a), natural de Cruzeiro do 

Oeste-PR, viuvo(a), comerciante/agricultora. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/02/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT em face de ERONDINA ABRANTES BACELLAR, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa para o 

exercício do poder de polícia (Ação proposta em 04/01/2005), inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2975/1999, 3031/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2000

 - Valor Total: R$ 1.497,50 - Valor Atualizado: R$ 1.361,36 - Valor 

Honorários: R$ 136,14

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando o pedido de citação por edital de 

fl. 49, este Juízo procedeu às pesquisas no Infojud e no site da Receita 

Federal, sendo obtido endereço diverso daquele constante dos autos, 

conforme se vê nos documentos ora juntados.No ponto, por se tratar de 

empresário individual, o ato citatório se perfectibiliza quando a citação é 

realizada tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Nesse 

sentido:“(...) A firma individual é mera ficção jurídica, representada 

integralmente pelo seu titular; o patrimônio da firma individual, portanto, se 

confunde com o do titular. Citada regularmente a firma individual por edital 

desnecessária a citação (em nome próprio) do seu titular. (...). (TRF1, 

Agravo de Instrumento n. 2009.01.00.010329-3, Relator: Desembargador 

Federal Luciano Tolentino Amaral, Data de Julgamento: 02/06/2009, Sétima 

Turma, Data de Publicação: 12/06/2009 e-DJF1, p. 288)”Bem por isso, 

procedeu-se pesquisa na Rede Infoseg a fim de desvendar o atual 

paradeiro da responsável pela empresa executada, Sra. Erondina 

Abrantes Bacellar. No entanto, não se colheu um endereço exato da 

mesma, mas apenas a informação de que a mesma residiria na Comarca 

de Nova Santa Helena/MT, conforme documentos anexos.Com efeito, 

quando da tentativa de citação por mandado (fl. 47), o Sr. Oficial de 

Justiça recebeu a informação “do Sr. Antônio Almi de Oliveira, chefe do 

setor de Tributos da Prefeitura do Município de Nova Santa Helena, de que 

a referida Empresa não se localiza mais na cidade e que a mesma foi 

Baixada em 31.12.2008.”Posto isso, por cautela, EXPEÇA-SE mandado de 

execução para o endereço ora colhido: BR 163, KM 898, Nova Santa 

Helena/MT, oportunidade em que o Sr. Meirinho deverá diligenciar naquela 

urbe a fim de desvendar o paradeiro da responsável pela empresa 

executada.Se inexitosa a diligência acima, CITE-SE por edital, como 

requerido pela Fazenda Exequente.Após, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de 

direito.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71583 Nr: 856-33.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.L. MARCON MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C.L. MARCON MADEIRAS - ME, CNPJ: 

04972785000115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT em face de C.L. MARCON MADEIRAS - ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa para o exercício 

do poder de polícia, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 49/2012.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2012

 - Valor Total: R$ 1.962,66 - Valor Atualizado: R$ 1.784,24 - Valor 

Honorários: R$ 178,42

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que não se esgotou todos os 

meios de tentativa de citação da executada, INDEFIRO o pedido de citação 

por edital.Assim, PROCEDA-SE à busca nos sistemas à disposição deste 

Juízo. Se distinto do constante dos autos, PROMOVA-SE a citação, se 

igual, CITE-SE por edital no prazo de 20 (vinte) dias. Após, se transcorrer 

in albis o prazo de resposta, desde já, determino que a Secretaria de Vara 

nomeie curador especial, nos termos do artigo 9º, CPC.Empós, ao 

executado para se manifestar em 10 (dez) dias e CONCLUSOS. Após, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71584 Nr: 857-18.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANETE DALPIAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOANETE DALPIAN - ME. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT em face de JOANETE DALPIAN - ME, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Taxa para o exercício do 

poder de polícia, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 50/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2012

 - Valor Total: R$ 3.264,84 - Valor Atualizado: R$ 2.968,04 - Valor 

Honorários: R$ 296,80

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que não se esgotou todos os 

meios de tentativa de citação da executada, INDEFIRO o pedido de citação 

por edital.Assim, PROCEDA-SE à busca nos sistemas à disposição deste 

Juízo. Se distinto do constante dos autos, PROMOVA-SE a citação, se 

igual, CITE-SE por edital no prazo de 20 (vinte) dias. Após, se transcorrer 

in albis o prazo de resposta, desde já, determino que a Secretaria de Vara 

nomeie curador especial, nos termos do artigo 9º, CPC.Empós, ao 

executado para se manifestar em 10 (dez) dias e CONCLUSOS. Após, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 1279-17.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos.

 Tendo em vista a ausência de representante da parte nesta audiência, 

declaro preclusa a apresentação de alegações orais pelo INSS.

 Mantenham os autos conclusos para sentença.”

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40150 Nr: 1593-78.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anatan Palma dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS AUGUSTO 

CERQUEIRA SILVA - OAB:41863, PAULO SANTANA BARBOSA - 

OAB:8651/BA

 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 11 de setembro de 2018, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 24 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 2426-62.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 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 11 de setembro de 2018, 

às 13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 24 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12434 Nr: 708-40.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urias Francismar Elias Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO DA SILVA 

SANTOS - OAB:304758

 Vistos etc.

 Em detida análise aos autos, em especial ao teor do “Habeas Corpus” 

impetrado, verifico que não foram apreciadas as preliminares da defesa 

arguida em sede de resposta à acusação, ferindo seu direito 

constitucional a ampla defesa e gerando nulidade absoluta dos atos 

posteriores a sua apresentação.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL: SENTENÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE 

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. VICIO INSANAVEL. NULIDADE. I 

- A AUSENCIA DE DECISÃO MOTIVADA QUANTO AS PRELIMINARES 

INVOCADAS PELA DEFESA, E DE ORDEM A CONTAMINAR A SENTENÇA 

DE NULIDADE, POR MANIFESTA OFENSA AO PRINCIPIO DA AMPLA 

DEFESA. II - RECURSO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA 

QUE SE ANULA. III - PREJUDICADO O EXAME DO MERITO. (TRF 3ª Região, 

SEGUNDA TURMA, ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 3103 - 

0304116-33.1990.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ARICE 

AMARAL, julgado em 24/09/1996, DJ DATA:23/10/1996 PÁGINA: 80683)”

Ante o exposto, chamo o feito à ordem, anulo os atos posteriores à 

apresentação da defesa prévia e determino a abertura de vista dos autos 

ao Ministério Público para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste 

quanto as preliminares arguidas.

Outrossim, informo que nesta data prestei informações em sede do 

“Habeas Corpus” nº 1009210-51.2018.811.0000, conforme se verifica em 

anexo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36112 Nr: 1978-60.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heriksen Badue da Silva Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu Heriksen Badue da Silva Torres, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. razão pela qual torno 

a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Desta feita, 

tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção e 

considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante 

acima exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da 

execução da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as 

condições objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, 

devendo o juízo da execução penal fixar eventuais condições.DO APELO 

EM LIBERDADE.Considerando o quantum da pena imposta ao réu, a 

fixação do regime aberto, bem como o réu respondeu em liberdade toda a 

instrução processual, verifico que tal situação se mostra incompatível com 

a possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez 

que quando da execução da pena, o denunciado não irá cumprir sua pena 

em unidade prisional.Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43395 Nr: 601-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. .Não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 

03 (três) meses de detenção, por entender necessária e suficiente à 

reprovação e punição do delito.Desta feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 03 (três) meses de detenção e considerando que o réu é 

primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, 

estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena 

privativa de liberdade.O réu não faz jus à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche o requisito 

objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por ter sido o crime 

cometido com violência à pessoa, consoante acima exposto.Incabível, a 

aplicação isolada ou a substituição pela multa (art. 60, § 2º, do Código 

Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 17, da Lei 

11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da execução 

da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as condições 

objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, devendo o 

juízo da execução penal fixar eventuais condições.DO APELO EM 

LIBERDADE.Considerando o quantum da pena imposta ao réu, a fixação do 

regime aberto, bem como o réu respondeu em liberdade toda a instrução 

processual, verifico que tal situação se mostra incompatível com a 

possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

quando da execução da pena, o denunciado não irá cumprir sua pena em 

unidade prisional.Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1848 Nr: 117-96.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monte Cristo Agropecuária Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - 

ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO ALVARES - 

OAB:OAB-MT 3.432, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:OAB-MT 

11.883-B, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/MT, MARIA 

FERNANDA MONTEIRO - OAB:OAB-SP 282.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE PERES A. 

PIAU - OAB:OAB-DF 21.697, MARCOS VINICIUS SOARES DE SOUZA 

MAIA - OAB:OAB/DF 12.345, Sandro Pereira Cardoso - OAB:21634, 

Silas Augusto de Souza - OAB:5122-B

 (...) DEFIRO o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD a fim de 

encontrar valores e ativos financeiros suficientes para saldar o débito 

exequendo, eis que o dinheiro detém preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados (art. 835, do CPC). Proceda-se a tentativa de 

PENHORA ONLINE, via sistema Bacenjud, bloqueando os valores 

constantes nas contas da executada CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE 

DO BRASIL S/A - ELETRONORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.357.038/001-16, até o limite de R$ 140.747,05 (cento e quarenta mil e 

setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), nos termos da 

planilha de cálculos atualizada (fls. 531), juntando-se aos autos cópia da 

operação.Caso frutífero o bloqueio, valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 
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depositada judicialmente. Após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º, do art. 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do § 3º do referido artigo – comprovando que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Se vier aos autos 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e FAÇAM-ME 

conclusos.REJEITADA ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, TRANSFIRA o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, DESBLOQUEIE-SE a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do CPC, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente.Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42633 Nr: 103-87.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Henrique Carvalho Ribeiro, Rafael 

Medeiros da Silva, Maikon Vinicius Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:MT0015351O

 (...) Isso posto, e porque não há notícia do cumprimento da decisão de fls. 

231 no tocante ao desmembramento do processo em relação aos 

acusados suso mencionados, TORNO parcialmente sem efeito referida 

decisão, não havendo, pois, a necessidade do desmembramento.Dando 

prosseguimento feito, DETERMINO a expedição de carta precatória 

endereçadas às Comarcas de Araputanga e Cáceres/MT, a fim de 

proceder a CITAÇÃO dos denunciados Maikon Vinícius Batista da Silva e 

Rafael Medeiros da Silva, para responderem à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, 

poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrola testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo 

sua intimação, quando necessário(...) OFICIEM-SE os Delegados de Polícia 

Judiciária Civil com jurisdição nas circunscrições de Araputanga e 

Cáceres, para encaminharem à este Juízo os ofícios relacionados ao 

cumprimento dos mandados de prisão nº 2083 e 2084.INTIME-SE o 

Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de relaxamento de 

prisão c/c revogação de prisão preventiva formulado pelo denunciado 

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA (fls. 240/249).Em tempo, CERTIFIQUE se foi 

cadastrada a prisão do denunciado nos registrados no BNMP 2.0 e, nos 

termos do art. 5º, do Provimento nº 28/2012 - CGJ, bem como no sistema 

Apolo. Caso negativo, CADASTREM-SE.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 22 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33988 Nr: 1144-94.2014.811.0047

 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: Luciana Ferreira Mansano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48517 Nr: 1159-24.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fajardo

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48518 Nr: 1160-09.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Alves dos Santos

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48524 Nr: 1165-31.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindina Maria de Oliveira

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 
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da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 48648 Nr: 1227-71.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GOMES DE ANDRADE BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a contestação apresentada nos autos foi 

protocolizada no prazo legal, seja a parte autora intimada, através de 

seu(s) patrono(s), a fim de que, caso queira, apresente impugnação.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33930 Nr: 1114-59.2014.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Revisão do Valor da Causa->Incidentes 

Trabalhistas->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1332-19.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Falci, CARLOS ANGELO FALCI, 

Carolina de Pinho Falci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

do teor da certidão retro.

Jauru, 22 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42356 Nr: 1709-87.2016.811.0047

 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): Antenor Falci, CARLOS ANGELO FALCI, 

Orlando Falci, Antonia Mendonça Falci, Carolina de Pinho Falci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 23 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38191 Nr: 1335-08.2015.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do teor da Certidão do Oficial de Justiça retro.

Jauru, 23 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39303 Nr: 2689-94.2017.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Compulsando os autos, verifico a necessidade de realização da 

avaliação do aluguel, assim, proceda-se o Sr. Oficial de Justiça com 

mencionada avaliação, observando o endereço indiciado na inicial.

 2. Após, dê-se vista a parte autora para manifestação. Prazo: 10(dez) 

dias.

3. Ademais, venham-me os autos conclusos para deliberações.

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38074 Nr: 2102-72.2017.811.0048

 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: PSDSC, CDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA FREITAS CARVALHO 

VIANA - OAB:GO/30697, JULIANA LOPES SODRE - OAB:44775, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, Renata 

Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa - OAB:11674/B

 Vistos em correição.

1. Deixo de analisar o pedido contido no petitório de Ref: 89, haja vista que 

a audiência já foi realizada, conforme se vê na Ref: 94.

2. Ademais indefiro o pedido contido no petitório de Ref: 92, tendo em vista 

que os alimentos provisórios já fixados nos autos são compatíveis com a 

possibilidade econômica do requerido.

3. Uma vez que foi encerrada a instrução, intime-se as partes para 

apresentarem as razões finais, no prazo legal.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34737 Nr: 584-47.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Eduarda Araújo Silva - 

OAB:23677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTS proposta por IVONE MARIA DE SOUZA em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 

percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas 

custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 29 de agosto de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22484 Nr: 524-16.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B/MT

 Vistos em Correição.

1. Como é de larga sabença, não caberá ao Juízo processante a tarefa de 

avisar o outorgante que o profissional renunciou o encargo anteriormente 

assumido.

Como elucida o artigo 5º, §3º, da Lei nº. 8.906/94, “O advogado que 

renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à 

notificação da renúncia, a representar a mandante, salvo se for 

substituída antes do término desse prazo.”

Outrossim, cumpre assinalar que constitui infração disciplinar o causídico 

que abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos os dez 

dias da comunicação da renúncia, conforme artigo 34, inciso XI, da Lei nº. 

8.906/94.

No caso, observa-se que o causídico não acostou nos autos a notificação 

emitida a seu cliente, para que se pudesse decorrer o prazo de 10 (dez) 

dias do pedido acostado retro (Ref: 41). Portanto a via procedimental ora 

adotada está desguarnecida de previsão legal.

Assim, em respeito ao princípio da legalidade, indeferir o referido pleito 

(Ref: 42) é a medida que se impõe.

2. Intime-se o advogado Dr. Oderly Maria Ferreira Lacerda da presente 

decisão.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33014 Nr: 1678-64.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148-A

 Vistos em Correição.

1. Defiro o pedido contido na cota ministerial Ref: 42, motivo pelo qual, 

determino a expedição de carta precatória para a Comarca de Ouro Preto 

do Oeste–RO, para que naquela Comarca seja procedido a oitiva da 

testemunha Neuza Maria Monte Viana, observando o endereço indicado 

na cota retro mencionada. Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) 

dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 622-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERONDINA IRIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO da parte requerida da 

sentença a seguir transcrita:...3. Deixo de condenar a parte ré nas custas 

e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, 

inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Erondina Irias 

de Souza; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 13/09/2017 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44163 Nr: 1395-70.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 ...3.1. partir de quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão 

de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas 

cadernetas de poupança .3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual nº. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 

85, § 3º, I, do Código de Processo Civil/2015.3.4. Tendo em vista que a 

parte requerida foi devidamente intimada para comparecer à presente 

oralidade e não compareceu, este feito não deverá ser remetido para a 

autarquia ré para ciência da sentença, devendo aguardar em cartório 

eventual recurso.3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo.3.6. Dou a presente por publicada em 

audiência. Registre-se. Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. 

Cumpra-se.3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Maria Lúcia da Silva Fernandes; b) benefício concedido: aposentadoria por 

idade rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 

02/04/2018 (data do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – 

RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: 180 

meses anteriores ao requerimento do benefício; h) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30112 Nr: 416-79.2016.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, confirmo a liminar anteriormente deferida e por corolário 

JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

MANOEL FERREIRA GANDA em face da ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, por entender estarem presentes os 

requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, conforme 

fundamentação supra.3.2. Levando-se em consideração que a medida 

adquiriu caráter contencioso, condeno o requerido no pagamento das 

custas, despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo 

em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2.º, do novo Código de Processo Civil.3.3. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o 

desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 22 de agosto de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 622-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA IRIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 “Vistos em Correição.

1. Erondina Irias de Souza, qualificado(a) nos autos, propôs a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, visando a concessão de aposentadoria por idade, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 55 anos 

de idade e que desde criança até hoje trabalha na atividade rural. Instruiu 

a inicial com documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo em síntese, 

alegando que a parte autora não comprovou a atividade rural no período 

exigido por lei. Postula, assim, pela improcedência do feito, nos termos da 

lei.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Ref: 25), 

rebatendo todos os pontos levantados pela requerida, ao final, pugnando 

pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) 

duas testemunha(s) arrolada(s) pela parte autora, bem como foi procedido 

o depoimento pessoal da parte autora.

Em debates, a parte autora reiterou o pedido inicial de aposentadoria por 

idade, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao 

presente ato, a despeito de intimada.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Do mérito

A concessão da aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, 

prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91.

O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos.

Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Como o presente requerimento 

foi formulado neste ano de 2018, cumpre ao postulante comprovar o 

exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos 
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autos.

Ora, não apenas a autora, como também as testemunhas ouvidas em juízo 

neste ato, confirmaram que ela trabalhou na atividade rurícola desde 40 

anos atrás até a presente data, portanto, preenchendo a exigência legal 

da comprovação do exercício de atividade rural durante os 180 meses 

imediatamente anteriores ao requerimento do benefício.

Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a 

inicial a veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s).

Os documentos acostados à exordial apontam ser a autora trabalhadora 

rural, restando, portanto, preenchido o requisito do início de prova material.

O fato de a requerente não ter trazido para os autos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.

3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança .

3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Erondina Irias 

de Souza; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 13/09/2017 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44163 Nr: 1395-70.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 “Vistos em Correição.

1. Maria Lúcia da Silva Fernandes, qualificada(o) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, visando a concessão de aposentadoria por idade rural, 

alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter 

mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e que trabalha na atividade 

rural até a presente data. Instruiu a inicial com documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo em síntese, 

alegando que a parte autora não comprovou a atividade rural no período 

exigido por lei. Postula, assim, pela improcedência do feito, nos termos da 

lei.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Ref: 18), 

rebatendo todos os pontos levantados pela requerida, ao final, pugnando 

pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) ouvida(s) 

duas testemunha(s) arrolada(s) pela parte autora, bem como foi procedido 

o depoimento pessoal da parte autora.

Em debates, a parte autora reiterou o pedido inicial de aposentadoria por 

idade, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao 

presente ato, a despeito de intimada.

 2. Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Do mérito

A concessão da aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, 

prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91.

O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco) anos.

Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Como o presente requerimento 

foi formulado neste ano de 2018, cumpre ao postulante comprovar o 

exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos 

autos.

Ora, não apenas o(a) autor(a), como também a(s) testemunha(s) 

ouvida(s) em juízo neste ato, confirmou(ram) que ela(e) trabalha na 

atividade rural desde 43 anos atrás até a presente data, portanto, 

preenchendo a exigência legal da comprovação do exercício de atividade 

rural durante os 180 meses imediatamente anteriores ao requerimento do 

benefício.

Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a 

inicial a veracidade da(s) prova(s) testemunhal(is) ora colhida(s).

A certidão de casamento juntada com a inicial aponta que na data do 

casamento da autora, a profissão de seu cônjuge era a de lavrador. 

Apesar de tal condição referir-se tão somente ao marido da requerente, a 

ela é extensível, considerando, especialmente, que a prova oral aponta 

que a mesma sempre trabalhou na roça. De igual modo, os demais 

documentos acostados à exordial apontam ser a autora trabalhadora rural. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material.

O fato de a requerente não ter trazido para os autos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 
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alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.

3.2. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança .

3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

3.5. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes 

intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Maria Lúcia da 

Silva Fernandes; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) 

renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - 

salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 02/04/2018 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44188 Nr: 1404-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Edwarda Araújo 

Silva - OAB:23677/O

 Vistos em Correição.

 1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 20, vejo por bem, 

nomear a Dra. Maywmy Eduarda Araújo Silva, Advogada militante nesta 

Comarca, inscrita na OAB/MT sob o nº. 23.677-O, como Defensora Dativa 

do requerido nestes autos, para patrocinar a defesa do mesmo 

requerendo o que entender oportuno. Intime-a da nomeação, devendo o 

processo a ela ser enviado para apresentação de resposta, no prazo 

legal.

2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Defensora Dativa cobrar do assistido honorários 

advocatícios, taxas, custas ou emolumentos a qualquer título, sob pena de 

sua substituição, perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares. Nesse passo, fixo o valor dos 

honorários advocatícios à causídica nomeada, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 

frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se a Defensora Dativa da nomeação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direitos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46167 Nr: 2214-07.2018.811.0048

 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: GFCDO, LFDC, CGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Recebo a inicial por estarem presentes os pressupostos processuais.

3. Diante dos pleitos contidos no requerimento retro, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, venham-me conclusos para deliberações.

5. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 23 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43961 Nr: 1291-78.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL - CAIXA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDIMILSON PEIXOTO SILVA , DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS, CELINA FERREIRA DE OLIVEIRA, WELKISLEY 

PAULA LATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER SARAIVA DE SOUZA - 

OAB:MT/8.267-B, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar o advogado 

para encaminhar nos autos a guia que foi efetuado o depósito da diligência 

do Oficial de Justiça, tendo em vista não estar aparecendo o numero, 

referente ao protocolo 45606 em 31/07/2018.

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 038/2018/DF

 O EXMO. SR. DR. RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. JUIZ DE DIREITO 

SUBSTITUTO DA COMARCA DE MARCELANÂNDIA ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 CONSIDERANDO a necessidade de dar prioridade aos trabalhos da 

Central de Arrecadação e Arquivamento e Central de Mandados.

 RESOLVE:

 I- Designar, o servidor GERALDO ALVES COLAÇO JUNIOR, Analista 

Judiciário, matricula n. 32673, para exercer as funções do cargo de 

Gestor Administrativo III, a partir da publicação da portaria.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

 Marcelândia-MT, 21 de agosto de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

 Juiz Substituto e Diretor do Fórum de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46488 Nr: 274-33.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAMIR G. FIABANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDAMIR G. FIABANI, Cpf: 15309487972, 

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$ 541,32 (Quinhentos e quarenta e um reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor, conforme normas da 

CGJ do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 22 de agosto de 2018

Geraldo Alves Colaço Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 CERTIFICO e dou fé que o advogado FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI, 

manifestou desistência da audiência designada para o dia 31.8.2018, para 

oitiva da Testemunha Rosimeire do Nascimento Miranda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74448 Nr: 2022-22.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS, RADS, KYDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Por fim, recebo os respectivos embargos, em razão de sua 

tempestividade, porém, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

tão somente para REVOGAR o sigilo decretado através da ordem às fls. 

162/162-v e determinar a certificação nos autos da data de intimação da 

defesa quanto à sentença proferida.Quanto às demais determinações e 

dosimetria da pena, ficam mantidas incólumes.Intimem-se os denunciados 

e seus advogados para, querendo, aditar as suas razões recursais. Em 

seguida, vistas ao MP para contrarrazões. Depois, remetam-se os autos 

ao Tribunal de Justiça com as nossas homenagens.Intimem-se.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Marcelândia-MT, 23 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75786 Nr: 877-91.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO NUNES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, verifica-se por este juízo, que ainda se encontram 

presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto 

preventivo de Rodrigo Nunes Gonçalves, uma vez que, a custódia cautelar 

do acusado, se encontra fundamentada nos pressupostos legais, 

delineados em decisão pretérita e mantidos até a presente data.Neste 

viés, MANTENHO a prisão preventiva de Rodrigo Nunes Gonçalves, pelos 

fatos e fundamentos expostos. Atualize o BNPM 1.0 e 2.0, bem como, 

cumpra os atos para realização da audiência já designada. 

Marcelândia/MT, 23 de agosto de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77494 Nr: 1752-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Silva Fistarol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA PORTO SEGURO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação tutela antecipada em caráter antecedente 

para exclusão de nome do SPC/SERASA, promovida por THAIS SILVA 

FISTAROL em face de CERÂMICA PORTO SEGURO LTDA- EPP, ante a 

inscrição indevida de seu nome junto ao serviços de proteção ao crédito. 

Destarte, pugna pela concessão de tutela antecipada através de ordem 

judicial, ante o periculum in mora e fumus boni juris, determinando a 

retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes(...).Em análise aos 

documentos que instruem o pedido inicial, demonstrados através das 

fls.08, 08-v e 09, a existência da negativação do nome da autora e os 

contratos informados estão comprovados nos autos, todavia, não esta 

agregado ao pleito inicial a respectiva decisão de inexigibilidade dos 

débitos em comento, tão pouco comprovante de pagamento dos 

mesmos.Neste norte, embora a parte autora tenha colacionado nos autos 

ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas uma 

visão unilateral dos fatos narrados na exordial, não possuindo o condão 

de embasar a tutela pretendida de início. Ainda, não há nos autos 

comprovantes da inexigibilidade dos débitos, bem como, não há recibo ou 

outro documento que comprove a quitação da dívida.Por estas razões, 

postergo a análise da medida liminar para após a citação e apresentação 

de contestação da requerida, com fim de verificar a plausibilidade que 

originou a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Porquanto, entendo in casu, prudente apreciar o pedido de antecipação de 

tutela após a apresentação de contestação. CITE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Marcelândia, 23 de agosto de 

2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 Vistos;

Consubstanciado na Manifestação do Parquet à fl.153/153-v, e, 

considerando tratar-se de processo de réu preso com designação de 

audiência de instrução para o próximo dia 31/08/2018, INTIME-SE com 

urgência a defesa para informar se possui interesse na oitiva da 

testemunha Rosimeire do Nascimento Miranda.

Ainda, oficie-se a diretoria do Hospital Municipal desta comarca, para que 

forneça o prontuário médico/atendimento, com as descrições dos 

procedimentos realizados em Alexandro Dias Soares.

Destarte, caso a defesa manifeste pela desistência da oitiva de Rosimeire 

do Nascimento, volte concluso para cancelamento da audiência.

Cumpra-se. Intimem-se.

Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 23 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71684 Nr: 515-26.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES, CRISTIAN 

DOS SANTOS GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação dos réus às fls.218-v, quanto ao desejo de 

apelar da sentença, INTIME-SE o advogado constituído às fls. 80 e 82, 

para no prazo legal ofertar as razões recursais.

Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 23 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 1332-32.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos, etc.

Determino à secretaria para cumprir a determinação de fl. 86, bem como 

certificar o decurso de prazo se necessário.

 Às providências.

Marcelândia/MT, 22 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77806 Nr: 1946-61.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELSIR BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 40,00 (quarenta reais), referente a duas diligências, 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.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66311 Nr: 665-98.2017.811.0111

 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: DLS, EMLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 665-98.2018.811.0111 (Código 66311)

Classe – Assunto: Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas

Requerente: Dhemes Lopes Silva

Requerido: Denilson Pedreira Silva

Vistos.

Tendo em vista o teor da declinação inclusa (ref.50) e, considerando que 

os interesses processuais do requerido devem ser amplamente 

garantidos, revogo a nomeação feita à Dra. Fernanda de Freitas Rosa e 

nomeio, em substituição, o Dr. Kassio Roberto Pereira, para patrocinar os 

interesses do requerido Denilson Pedreira Silva, fixando o mesmo valor de 

honorários da decisão outrora (ref.17).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

Com a apresentação da defesa do requerido, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51995 Nr: 143-13.2013.811.0111

 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): MAURO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 143-13.2013.811.0111 (Código 51995)

Classe – Assunto: Execução

Exequente:HSBC Bank Brasil S.A.

Executado: Mauro Pereira Bueno

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução proposta por HSBC BANK BRASIL S.A. em 

face de MAURO PEREIRA BUENO, ambos qualificados nos autos.

Compulsando minudentemente o processo, verifico que desde a sua 

propositura (28.01.2013), a parte executada ainda não foi citada, sendo 

que os pedidos da parte exequente são apenas para suspender os autos 

até a localização do endereço para citação.

Ocorre que o primeiro pedido de suspensão do feito ocorreu em 25 de 

julho de 2015 (f.67), ou seja, há três anos atrás, sendo que o exequente 

vem, mais uma vez, requerer a suspensão nos moldes do artigo 921 do 

CPC, consoante petição inclusa (f.73).

Denota-se, portanto, verdadeira inércia da parte exequente, a qual não 

diligenciou no período de três anos para dar efetividade ao feito, cuja 

conduta equivale ao abandono deste.

Verifica-se, por fim, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de julho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31682 Nr: 704-76.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Judite Cordeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

CONSIDERANDO que o presente feito demanda estudo minucioso sobre a 

matéria em litígio, DETERMINO que os autos permaneçam em gabinete para 

os feitos que farão parte do rol do plano de sentença/decisão, com prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para decidi-los, nos termos do artigo 21, inciso 

V da CNGC.

COMUNIQUE-SE, mensalmente, a Corregedoria-Geral de Justiça sobre o 

cumprimento do plano de trabalho, indicando os processos decididos, na 

forma do artigo 23, §2º da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74197 Nr: 1098-68.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1098-68.2018.811.0111 (Código 74197)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Marines Milani Dias

Requerido: Banco Itaú BMG

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por MARINES MILANI DIAS em 

face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.21).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou desinteresse no 

prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais, cuja exigibilidade 

restará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74198 Nr: 1099-53.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1099-53.2018.811.0111 (Código 74198)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Marinês Milani Dias

Requerido: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por MARINES MILANI DIAS em 

face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 24).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabeleceram espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, e em razão disso, requereram a homologação do acordo.

Tendo as partes apresentado ao Juízo solução pacificadora para o litígio, 

e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do item 6, última parte.

Comunique-se a Conciliadora do Juízo, eis que a audiência designada para 

o dia 28.08.2018 restará prejudicada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1097-83.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1097-83.2018.811.0111 (Código 74196)

Classe – Assunto: Indenização

Requerente: Marinês Milani Dias

Requerido: Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Vistos.

Trata-se de Ação de Indenização proposta por MARINES MILANI DIAS em 

face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 23).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabeleceram espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, e em razão disso, requereram a homologação do acordo.

Tendo as partes apresentado ao Juízo solução pacificadora para o litígio, 

e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do item 6, última parte.

Comunique-se a Conciliadora do Juízo, eis que a audiência designada para 

o dia 28.08.2018 restará prejudicada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74195 Nr: 1096-98.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo nº 1096-98.2018.811.0111 (Código 74195)

Classe – Assunto: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização

Requerente: Marines Milani Dias

Requerido: Banco Itaú Consignado S.A

Vistos.

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

proposta por Marines Milani Dias em face de Banco Itaú Consignado S.A., 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.24).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabeleceram espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, e em razão disso, requereram a homologação do acordo.

Tendo as partes apresentado ao Juízo solução pacificadora para o litígio, 

e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 739-89.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON ANTONIO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 739-89.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61385

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 33, REVOGO a nomeação feita à 

Dra. Roselucia Rodrigues de Souza e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado o advogado Marcus Augusto Giraldi Macedo, que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de Ref. 23.

No mais, considerando que a advogada anteriormente nomeada, mesmo 

regularmente intimada, por duas vezes, deixou de se manifestar em favor 

do requerido para a qual foi nomeada, OFICIE-SE a OAB - 14ª Subseção – 

Peixoto de Azevedo/MT, para as providências pertinentes. Sem prejuízo, 

exclua-se da lista de dativos, se ainda integrante.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 168-84.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ieda Regina Mazonetto Greselle, João Victor Greselle, 

Ana Maria Greselle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VANDERLEI GRESELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA o formal de partilha dos 

bens deixados por Vanderlei Greselle, na forma posta em Juízo, em favor 

da inventariante Ieda Regina Mazzonto Greselle e herdeiros João Victor 

Greselle e Ana Maria Greselle, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, ressalvados direitos de terceiros. Por conseguinte, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º do CPC.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o formal de 

partilha, arquivando o feito em seguida, com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53788 Nr: 144-61.2014.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERIS CLEY FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JERIS CLEY FREITAS, Cpf: 

00258924101, Rg: 1787914-0, Filiação: Maria Nazare de Freitas, data de 

nascimento: 14/10/1981, brasileiro(a), natural de Itupiranga Maraba-PA, 

solteiro(a), guacheba, Telefone 66 9656-1728. 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 ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

aplicando-se o artigo 383 do CPP, hei por bem JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de f. 08-11, para:a)DESCLASSIFICAR a 

imputação atribuída inicialmente ao denunciado JERIS CLEY FREITAS da 

imputação da comercialização da substância entorpecente apreendida 

para o delito de posse para uso pessoal tipificado no artigo 28 da Lei nº 

11.343/06 e;b) CONDENAR o réu, na infração do artigo 12 da Lei n° 

10.826/2003.Considerando o princípio constitucional da individualização da 

pena, passo a dosimetria da pena do condenado.A sanção relativa ao tipo 

penal descrito no artigo 12, caput, da Lei n° 10.826/03, varia de 01 (um) a 

03 (três) anos de reclusão e multa.1ª FASE – PENA BASEAnalisando os 

elementos do art. 59 do CP, considero que o réu agiu com culpabilidade 

normal à espécie, nada tendo a se valorar. Sem antecedentes. Nada 

consta em relação à conduta social e personalidade do acusado. Os 

motivos e as circunstâncias são as normais a espécie. As conseqüências 

extra-penais são as normais do tipo. Sopesando, pois, as circunstâncias 

judiciais e levando em consideração a pena em abstrato, fixo a pena-base 

em 01 (um) ano de reclusão, haja vista inexistir razão para que a pena se 

divorcie do mínimo legal.2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:Inexistindo 

circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, passo a 

3ª fase da aplicação da pena.3ª Fase – Causas de Aumento e 

Diminuição:Inexistem causas gerais e/ou causas especiais de diminuição e 

aumento de pena a ser consideradas, fixo a pena em definitivo 01 (um) 

ano de reclusão.DA PENA DE MULTAQuanto a pena cumulativa de multa, 

prevista no preceito secundário do art. 12 da Lei 10.826/03, considero que 

esta pena segue o critério de duas etapas. Com efeito, em virtude das 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 
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10 (dez) dias-multa. Atendendo à situação econômica do acusado, de 

acordo com o que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do 

fato, devendo a pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de 

dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com 

os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.Destarte, CONDENO o réu JERIS 

CLEY FREITAS, qualificada nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão 

e 10 (dez) dias-multa, cada qual correspondendo a 1/30 do salário mínimo, 

pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.DO 

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do artigo 33, 

caput, §2º, “c”, e §3º cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal, 

considero adequado para a obtenção dos fins de prevenção e reprovação 

do crime o início do cumprimento da reprimenda no regime aberto.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA O artigo 44, I, II, III e §2º, do Código Penal, 

autoriza a substituição da pena privativa de liberdade. O réu não é 

reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as 

circunstâncias do crime, indicam a suficiência da substituição. Destarte, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direito, consistentes na prestação de serviço a comunidade e prestação 

pecuniária, como forma de promover a compreensão do caráter ilícito da 

conduta, a ser delimitada pelo Juízo da Execução Penal por ocasião da 

audiência admonitória. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Incabível 

a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, III, do 

Código Penal.DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVADiante do regime 

de cumprimento de pena estabelecido, bem como pela desclassificação do 

crime de tráfico para uso entendo que não mais subsistem os motivos que 

ensejaram a prisão preventiva do réu, de sorte que constatado ter 

guardado a droga para uso próprio os maiores prejuízos advindos de tal 

conduta são ao próprio agente, embora seja cediço que o uso é o 

trampolim para diversos delitos contra o patrimônio. Todavia, entendo que 

no caso concreto estando solto não colocará em risco a ordem pública, 

tampouco há indícios que se furtaria a aplicação da lei penal e uma vez 

finda a instrução não há que se falar em conveniência da instrução 

criminal.Desta feita, revogo a prisão preventiva decretada ao réu Jeris 

Cley Freitas determinando que seja colocado imediatamente em liberdade 

se por outro motivo não estiver preso.DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEPelos fundamentos acima concedo ao réu o direito de recorrer 

em liberdade.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISDiante da 

desclassificação quanto ao crime de tráfico de drogas, após o transito em 

julgado da sentença cópia dos autos devem ser remetidos ao Juizado 

Especial, inclusive para fins de eventual oferta de suspensão condicional 

do processo, ou até mesmo de transação penal, se for o caso, nos termos 

do artigo 383, §§ 1º e 2º do CPP.Isento o réu do pagamento das custas e 

despesas processuais por ter sido patrocinado por advogado nomeado, o 

que demonstra a hipossuficiência.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do 

Código de Processo Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente 

sentença condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se 

conforme determinado a seguir: 1. Lance-se o nome dos condenados no 

rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.6. Recolha-se a pena pecuniária na 

conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da 

Lei nº 7.172 (Lei das Execuções Penais). A multa deverá ser paga dentro 

de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá ser 

atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). 7. Expeça-se 

certidão em favor do advogado nomeado a fim de que possa cobras os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.8. Traslade-se 

copia integral dos autos e remeta ao JECrim.9. Expeça-se imediatamente 

alvará de soltura ao réu Jeris Cley Freitas se por outro motivo não estiver 

preso.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Matupá(MT), 08 

de agosto de 2014.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, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 22 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 14935 Nr: 267-40.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DOMINGOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROMMY DE OLIVEIRA - 

OAB:5607 MS

 Autos nº 2006/124 (Código 14935)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Luiz Domingos Leite

Vistos.

CONSIDERANDO a determinação da Corregedoria-Geral de Justiça, por 

meio do Ofício n. 80/2017-GAB-J.Aux., com a finalidade de promover a 

reanálise das Ações Penais envolvendo os Crimes Dolosos contra a Vida, 

a serem julgados perante o Tribunal do Júri, passo a análise do caso em 

epígrafe.

Certifique-se sobre a juntada das eventuais respostas aos ofícios 

encaminhados às empresas de telefonia, reiterando-os, se necessário.

Sem prejuízo, intime-se o causídico constituído para informar o paradeiro 

de seu cliente.

Se negativa a resposta para localização do endereço do réu, dê-se vistas 

ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Matupá/MT, 10 de julho de 2017.

Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29271 Nr: 1515-07.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76971 Nr: 2478-29.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Jandir Nekel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.(...)14 - CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76214 Nr: 2034-93.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Coelho Damasceno
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo 

requerente Rubens Coelho Damasceno e determino que o banco requerido 

seja compelido na obrigação de fazer consistente em cancelar/baixar a 

inscrição negativa nominal perante o SPC/SERASA, bem como se 

abstenha de realizar qualquer inscrição negativa nominal em face desta, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Inquestionável que o caso 

demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com 

fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal 

de Justiça.Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, tenho que 

verossímil a alegação da parte requerente, além de patente a sua 

hipossuficiência probatória, uma vez que a solução da demanda exigirá a 

prova de que o contrato não foi firmado entre as partes, ou seja, implica 

prova de fato negativo ao requerente, o que justifica a inversão do ônus 

da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC.Designe-se a realização 

da audiência de tentativa de conciliação em data a ser designada 

conforme a pauta da conciliadora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76168 Nr: 2015-87.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Palma Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela 

requerente Raquel de Palma Fernandes e determino que a empresa 

requerida seja compelida na obrigação de fazer consistente em 

cancelar/baixar a vinculação do CPF da requerente correspondentes às 

faturas que estão em nome de José Rodrigues de Lima Ferreira, bem como 

se abstenha de realizar qualquer inscrição negativa nominal em face 

desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Inquestionável que o caso 

demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com 

fundamento nos artigos 2º e 3º do CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal 

de Justiça.Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, tenho que 

verossímil a alegação da parte requerente, além de patente a sua 

hipossuficiência probatória, uma vez que a solução da demanda exigirá a 

prova de que o contrato não foi firmado entre as partes, ou seja, implica 

prova de fato negativo ao requerente, o que justifica a inversão do ônus 

da prova, nos termos do inciso VIII, art. 6º do CDC.Designe-se a realização 

da audiência de tentativa de conciliação em data a ser designada 

conforme a pauta da conciliadora. Após a designação, cite-se a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 dias, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado, alertando-se, ambos, 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", nos termos do 

§ 8º do art. 334 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72565 Nr: 255-06.2018.811.0111

 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: MARCELO ANTONIO BALBINOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON DE FREITAS NUNES, IVETE FATIMA 

ZINI PANSTEIN, GERSON ARMADA DE OLIVEIRA, VALDEMIR BATISTA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4.296/A-OAB/MT

 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.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67308 Nr: 2949-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Mendes da Costa, Sérgio Domingos de 

Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 ..JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré 

Juracy Mendes da Costa,..., como incursa nas penas dos arts. 33, §4º da 

Lei 11.343/2006, e no art. 180, na forma do art. 69, ambos do CP, e o réu 

Sergio Domingos de Alencar, ..., como incurso nas penas do art. 180 do 

CP.Por outro lado, ABSOLVO os denunciados Juracy Mendes da Costa e 

Sergio Domingos de Alencar, no que concerne ao delito descrito no art. 35 

da Lei de Drogas, e ABSOLVO o denunciado Sergio Domingos de Alencar, 

no que concerne ao delito descrito no art. 33 da Lei de Drogas, tudo com 

base no art. 386, VII, do CPP.Atento ao disposto no art. 68, caput, do 

mesmo diploma legal,...3.1 Da ré Juracy Mendes da Costa3.1.1....Na 

terceira fase,... torno definitiva a pena 05( ) anos e 02 () meses de 

reclusão, com pagamento de 500 (..) dias-multa.3.1.3 Quanto ao crime 

previsto no art. 180 do CP:.... Assim, mantenho a pena provisória em 01 () 

ano de reclusão com pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na terceira 

fase...fixo a pena em definitiva em 01 (um) ano de reclusão com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.3.1.3 Do concurso material.. no artigo 

69 do Código Penal,.. motivo pelo qual torno a pena definitiva da ré em 06 

(..) anos, 02 (dois) meses e 510 (...) dias-multa.VALOR DO 

DIA-MULTA....REGIME INICIAL.., regime prisional de início em 

semiaberto,....Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, ..Deixo de substituir a 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 

do CP, em razão do quantum da pena fixado, pela mesma razão, 

inaplicável a suspensão condicional da pena.3.2 Do réu Sergio Domingos 

de Alencar3.2.1 Quanto ao crime previsto no art. 180 do CP:...Na terceira 

fase, ...qual fixo a pena em definitiva em 01 (um) ano de reclusão com 

pagamento de 10 ( ) dias-multa.VALOR DO DIA-MULTA....REGIME INICIAL 

..., fixo o regime prisional de início em aberto, ...Expeça-se ALVARÁ DE 

SOLTURA.... substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de 

direitos, a ser definida quando da futura execução da pena, em audiência 

admonitória. DOS BENS APREENDIDOSDETERMINO....4.DISPOSIÇÕES 

FINAIS...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63291 Nr: 1144-43.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barros de Almeida e Costa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maitê Caroline Oliveira de 

Mello - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 DESPACHO

Vistos etc.

 Intimem-se as parte para que manifestem se há mais provas a produzir, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 1136-32.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atílio Bruno de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos aguardam a designação de audiência.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada titular.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68475 Nr: 214-88.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasilina do Espirito Santo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos aguardam a designação de audiência.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que a pauta disponível ultrapassa o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, bem como que, possivelmente, a Magistrada titular desta 

comarca retornará no mês de outubro deste ano;

 Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada titular.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47490 Nr: 2217-55.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 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/apelada, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44788 Nr: 787-68.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro José Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 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/apelada, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 2132-40.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903

 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/apelada, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22337 Nr: 932-32.2011.811.0030

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jelso Bazzo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o desarquivamento do processo, nos termos da Portaria nº 

12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo para que seja intimada 

a parte requerente para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62812 Nr: 915-83.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial de Ref: 41, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62882 Nr: 955-65.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Benedita Lucialdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial de Ref: 40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64459 Nr: 1645-94.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Candido Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial de Ref: 44, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49059 Nr: 622-84.2015.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Paranatinga - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

psicologico juntado à Ref: 141, conforme determinado na decisão de 

Ref.:130.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44225 Nr: 898-10.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar nos 

autos e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35944 Nr: 874-84.2015.811.0031

 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: LUIZ CARLOS ANTONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEC TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

SILAS CAIPPER MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDÃO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar nos autos e/ou requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42330 Nr: 1778-36.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Pedro Rosa Neto - OAB:9823

 Vistos.

I –RECEBO o Recurso de Apelação interposto.

II – Intime-se o Defensor do réu para que o mesmo apresente as 

respectivas contrarrazões recursais, no prazo legal de 08 (oito) dias.

III – Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 596-78.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE ARAUJO PINOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICDREDI LTDA 

ajuizou Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária em face de 

LUCINEIDE ARAUJO PINOTE.

Entrementes, após o deferimento da liminar, porém antes da citação o 

requerente manifestou ausência de interesse no prosseguimento da 

demanda, postulando a extinção – Ref. 31.

II - FUNDAMENTAÇÃO. Alegando o requerente desinteresse no 

prosseguimento da ação, verifico tratar-se de possibilidade unilateral do 

autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição do VIII, do 

art. 485 do CPC.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas pela parte autora.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o pedido 

levantamento e demais relacionados à constrição de bens.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37060 Nr: 464-89.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO NOBRE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS;

I – Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por JOÃO PAULO 

NOBRE LEAL em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

À Ref. 49, a parte requerida juntou aos autos comprovantes do pagamento 

da condenação.

A parte autora, por sua vez, concordou com o valor depositado, 

requerendo seu levantamento e informando os dados bancários para 

depósito, consoante se infere à ref. 51.
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II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

Tendo o autor expressado sua concordância com o pagamento efetuado, 

requerendo o levantamento dos valores (fl. 51), assim a extinção do feito 

é medida que se impõe.

 Ressalto que não se aplica à espécie o provimento 68/2018 do CNJ, uma 

vez que o reclamado cumpriu espontaneamente a obrigação (ref. 49), não 

havendo que se falar em possibilidade de impugnação/recurso.

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que não cabíveis na espécie.

 Determino a expedição de alvará de levantamento dos valores 

depositados judicialmente nestes autos, em favor do autor, conforme 

dados informados à ref. 51.

Com a expedição do alvará e certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34413 Nr: 169-86.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Anilton Gonçalves - 

OAB:MT 23502-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Cuida-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

EMILY RAISA DIAS FERREIRA, representada por sua genitora, a Sra. 

Lidiane Ferreira Quinteiro de Almeida, em face de ELIAZAR DIAS PEREIRA, 

todos qualificados nos autos.

2. Entrementes, o executado efetuou o total pagamento da dívida 

executada, conforme se depreende da petição da autora de fl. 83, sendo, 

portanto, eminente a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, vez que satisfeita a execução.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfizer a 

obrigação.

5. Diante da petição da parte exequente de fl. 83 verifica-se que a dívida 

cobrada por intermédio desta ação executiva foi integralmente quitada, de 

maneira que, satisfeita a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do processo em análise.

6. Diante do exposto, em consonância com a documentação presente nos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, ambos 

do Código de Processo Civil.

7. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

8. Intimem-se as partes, ressaltando que caso haja comprovação de 

inadimplência deverá a parte autora promover nova execução.

9. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

10.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44121 Nr: 839-22.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Cuida-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FRANÇA, representada por sua genitora, a 

Sra. Suelene Rosário França, em face de JOSÉ ADMILSON DA SILVA, 

todos qualificados nos autos.

2. Entrementes, o executado efetuou o total pagamento da dívida 

executada, conforme se depreende dos documentos de fls. 23/24, sendo, 

portanto, eminente a extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, vez que satisfeita a execução.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfizer a 

obrigação.

5. Diante dos documentos juntados às fls. 23/24, verifica-se que a dívida 

cobrada por intermédio desta ação executiva foi integralmente quitada, de 

maneira que, satisfeita a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do processo em análise.

6. Diante do exposto, em consonância com a documentação presente nos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, ambos 

do Código de Processo Civil.

7. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

8. Intimem-se as partes.

9. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

10.DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38843 Nr: 84-32.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Goes de Araujo - 

Defensoria Pública - OAB:19279 - O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de alimentos ajuizada por Hadassa Esther Noronha de 

Barros Curuaia, devidamente representado por sua genitora Rosalina 

Noronha de Barros, em face de Evanilson Curuaia.

Realizada audiência de conciliação, a mesma restou exitosa em relação a 

um acordo de alimentos guarda e visita.

Durante a audiência o Ministério Público manifestou-se favorável à 

homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo quanto 

ao pagamento da pensão alimentícia, guarda e direito de visitas.

Dessa maneira, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, fazendo de 

seus termos parte integrante desta decisão.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e as partes através de seus 

advogados nomeados.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36495 Nr: 209-34.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado no endereço declinado na petição de ref. 59, para, no 

prazo de 3 (três) dias, pagar o valor exequendo de R$ 5.518,1461 (Cinco 

mil, quinhentos e dezoito reais e catorze centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto judicial do 

título executivo judicial e de prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(art. 528, § 3º, CPC).

Conste no mandado de citação as seguintes advertências: i) somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento; ii) se a parte executada não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, 

em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses; iii) 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; iv) o cumprimento da pena, por sua 

vez, não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas.

Advirta-se, ainda, ao executado acerca da possibilidade de protesto caso 

não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, NCPC), bem 

como quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público 

para apuração crime de abandono material (art. 532, NCPC).

Em seguida, com ou sem manifestação do executado, abra-se vista ao 

exequente.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36565 Nr: 249-16.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Lima Souza'

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação do endereço do executado constante da petição de 

ref. 48, Cite-se o mesmo para, no prazo de 3 (três) dias, pagar o valor 

exequendo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de protesto judicial do título executivo judicial e de prisão pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3º, CPC).

Conste no mandado de citação as seguintes advertências: i) somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento; ii) se a parte executada não pagar ou se a 

justificativa apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, 

em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses; iii) 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; iv) o cumprimento da pena, por sua 

vez, não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas.

Advirta-se, ainda, ao executado acerca da possibilidade de protesto caso 

não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo (art. 528, § 1º, NCPC), bem 

como quanto a possibilidade de remessa dos autos ao Ministério Público 

para apuração crime de abandono material (art. 532, NCPC).

Em seguida, com ou sem manifestação do executado, abra-se vista ao 

exequente.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36566 Nr: 250-98.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a autora, através de seu advogado dativo, para que atualize o 

débito executado, juntando planilha de cálculo, bem como para que 

requeira medidas inerentes à satisfação do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38484 Nr: 1267-72.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Depreque-se a citação do executado para a Comarca de Barra do Bugres, 

observando-se o endereço declinado na petição de ref. 38, para pagar, 

em 15 (quinze) dias, o débito das prestações alimentícias, totalizando a 

quantia de R$ 10.081,05 (dez mil e oitenta e um reias e cinco centavos), 

sob pena de incidir multa de 10% e honorários advocatícios em igual 

percentual (CPC, art. 523, § 1º), bem como penhora e avaliação (CPC, art. 

523, § 3º).

Conste, no mandado executório, a ressalva de que o executado pode, 

após o prazo de pagamento voluntário, apresentar

nos próprios autos impugnação, independentemente de penhora, depósito 

ou caução (CPC, art. 525), podendo alegar as

matérias elencadas no § 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Com a devoluação da precatória, intime-se o advogado dos autores para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41942 Nr: 1601-72.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudson da Silva Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos.

I – Considerando que o réu manifestou desejo de apelar da sentença, no 

momento de sua intimação, RECEBO o Recurso de Apelação interposto.

II – Intime-se o Defensor dativo nomeado nos autos para que o mesmo 

apresente as respectivas razões recursais, no prazo legal de 08 (oito) 

dias.

III – Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para, também em 08 (oito) dias, 

para ofertar as contrarrazões.

IV – Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras 

homenagens.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61773 Nr: 1370-28.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] De outro lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto 

nos arts. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: 

I. Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II);II. Acoste documentos 

pessoais como cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, 

carteira de trabalho, passaporte ou outro documento de identificação 

previsto por lei (NCPC, art. 319, II);III. Comprove os fatos alegados, 

acostando cópias da matrícula do imóvel e do certificado de registro e 

licenciamento do veículo (NCPC, art. 320).Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61774 Nr: 1371-13.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO TOMITÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

REC. NATURAIS RENOVÁVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. [...] Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, 

por ora, a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro.

[...] De outro lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto 

nos arts. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.Dessa forma, 

intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no mesmo 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: 

I. Comprove o endereço residencial por meio de documento idôneo, como 

contas de água, energia elétrica, telefone, contrato de aluguel com firma 

reconhecida em cartório, declaração de imposto de renda do último 

exercício financeiro, carnê de cobrança do IPTU ou IPVA, em nome da 

parte autora, ou, caso em nome de terceiros, a respectiva justificação e 

comprovação da circunstância (NCPC, art. 319, II);II. Acoste documentos 

pessoais como cédula de identidade, carteira nacional de habilitação, 

carteira de trabalho, passaporte ou outro documento de identificação 

previsto por lei (NCPC, art. 319, II);III. Comprove os fatos alegados, 

acostando cópias da matrícula do imóvel e do certificado de registro e 

licenciamento do veículo (NCPC, art. 320).Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51612 Nr: 778-52.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade do(a) douto(a) representante ministerial 

comparecer à solenidade designada para 17/07/2018, visto a fruição do 

período de férias, REDESIGNO para o dia 28 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

15H00, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-49.2016.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN (ADVOGADO(A))

CLODOALDO ALVES MARANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010010-49.2016.8.11.0090 REQUERENTE: CLODOALDO 

ALVES MARANI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em mutirão. Verifica-se 

que até a presente data o pedido de gratuidade da justiça não foi 

analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da justiça à parte 

autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) então 

competente. Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988. Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou pessoalmente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro. É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota 

o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 
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Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD, inclusive com acesso aos dados da Receita 

Federal. Sem a comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá 

seu regular prosseguimento independentemente de custas, taxas ou 

despesas, na forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de 

interposição de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas 

processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, 

exatamente como manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: 

“Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. 

O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 18 de fevereiro de 2018, em regime de 

mutirão processual.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 35/2018 – DF

 O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

 CONSIDERANDO que servidora Distribuidora, Contadora e Partidora desta 

Comarca, nomeada Gestora Administrativa 3, Srta. Karla Beatriz 

Bernatzky, matrícula 25882, estará afastada de suas funções no período 

de 27 a 31 de agosto do corrente ano em razão da participação no curso 

“Sistema de Gestão de Pessoas - SGPWEB - 1ª Turma” a ser realizado na 

Escola dos Servidores do Poder Judiciário no dia 29 de agosto de 2018 , e 

período de deslocamento;

 CONSIDERANDO que a servidora responde pelas Centrais de Mandados 

(CM) e de Arrecadação e Arquivamento (CAA) desta Comarca, conforme 

Portaria 54/2017-DF (DJE 10118/2017) e Portaria 60/2017-DF (DJE 

10142/2017);

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um(a) servidor(a) para 

substituir a servidora durante o período acima mencionado;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor EDIVAN CERQUEIRA VIANA, brasileiro, Técnico 

Judiciário, matrícula 33081, para responder pela Central de Distribuição, na 

função de Distribuidor em Substituição, bem como para responder pela 

Central de Mandados e pela Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca, em substituição à servidora Karla Beatriz Bernatzky, no 

período de 27 a 31 de agosto de 2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Monte Verde, 21 de agosto de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41405 Nr: 1143-79.2011.811.0091

 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: José Carlos florencio

 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 41405 - Autos n. 1143-79.2011.811.0091

 Vistos, etc.

Diante da conversão do julgamento da apelação em diligencia DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26/09/2018 às 16h20.

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 o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77653 Nr: 1240-35.2018.811.0091

 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: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVdS, JVdC, JJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado do Exequente a fim de providenciar o pagamento da diligência 

do senhor Oficial de Justiça, a ser cumprida na sede da Comarca, no valor 

de R$ 14,00 (quatorze reais) por intermédio do novo sistema CPD - Central 

de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme 

disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 ato

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62302 Nr: 459-86.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 
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- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no Provimento 56/2007, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado do autor para que se manifeste aerca dos calculos juntado as 

fls.76, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30749 Nr: 406-23.2004.811.0091

 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: Newton Vieira Brito Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mitiko Yamamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:OAB/MT 4.342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, e ordem de serviço 03/2018 impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar as partes para requerer o que de direito no prazo 

legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53133 Nr: 764-85.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela exequente.Sem custas. Proceda-se ao levantamento da 

penhora e inclusão de restrição realizada na ref. 49.Transitada em julgado 

esta sentença, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69189 Nr: 1344-76.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPJCDNU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento da defesa e mantenho o 

decreto de prisão preventiva de JOÃO ALVES DA SILVA, com o escopo 

de garantir a ordem pública e salvaguardar a instrução criminal, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem 

insuficientes e inadequadas ao caso as medidas cautelares diversas da 

prisão.Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67568 Nr: 600-81.2018.811.0107

 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): CRISTIANO JOSE GHENO, RUDIMAR JOSE 

SLONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67272 Nr: 478-68.2018.811.0107

 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): JOSÉ EDUARDO SERÔDIO, RUBENS SERODIO, 

ORZIRES MARIA OLIVOTTO SERODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54954 Nr: 382-58.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DAS BUSCAS CONSTANTES À REF. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59710 Nr: 1156-54.2016.811.0107

 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: SEBASTIÃO JAIR LEOTERIO DA LUZ, Newton Acunha 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B Z INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA., SIBILA VANDRESSEN BUSSATTO, WILLY OTTO JORDAN, Antonio 

Marconato, José Loreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68886 Nr: 1216-56.2018.811.0107

 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: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67426 Nr: 540-11.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MTou 21593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67324 Nr: 499-44.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMIR WARTHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56104 Nr: 891-86.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos.

I - Ante a impossibilidade de comparecimento da D. Promotora de Justiça, 

Dra. Fernanda Pawelec Vieira, comunicada pelo ofício n.º 086/2017, 

informando que não será possível comparecer as audiências designadas 

para os dias 02/03, 09/03 e 16/03, a qual estará em gozo de 

compensatórias de plantão do dia 1º/03 ao dia 03/03 e férias a partir do 

dia 06/03 até 20/03, bem como que a substituta desta signatária, Dra. Carla 

Marques Salati não irá comparecer, tendo em vista o acumulo de 

atribuições eleitorais, redesigno o ato solene para o dia 14 de setembro de 

2017, às 15:00 HORAS, permanecendo inalteradas as demais 

determinações.

II - Intimem-se as partes.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 628-67.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dias da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento 

do feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o decurso do prazo de 

suspensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70050 Nr: 557-94.2011.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonfim Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Pelos fundamentos expostos, acolho o parecer ministerial e DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de BONFIM PEREIRA DA SILVA, fazendo-o com 

fundamento nos arts. 107, inciso IV e 109, VI, ambos do Código Penal.Com 

o transito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações, comunicações e baixas regulamentares. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 719-79.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o réu, quando da citação, informou não possuir 

condições de pagar um advogado e ante a ausência de Defensor Público 

nesta comarca, NOMEIO a advogada Dr. Karine Moraes da Silva, para 

exercer a defesa do réu, devendo apresentar defesa escrita no prazo de 

10 (dez) dias a contar da intimação, caso aceite a nomeação.

Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 10 URH, conforme tabela 

da OAB/MT, valor este que poderá ser reduzido em razão do 

encerramento precoce do feito e do zelo empregado pelo profissional.

 INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 618-13.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12025

 Considerando a certidão de fls. 120, DETERMINO a devolução do valor 

integral da fiança a Orlando Rodrigues de Melo, nos termos do artigo 337 

do CPP.

Intime-se a parte para informar conta para depósito judicial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79174 Nr: 387-78.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BASÍLIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61627 Nr: 717-84.2013.811.0095
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vanderlei Parra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:MT Nº16612

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de sentença ajuizada pelo Instituto Ecológico 

Cristalino em face de Marcos Vanderlei Parra.

Posteriormente, a parte exequente e executado informaram nos autos a 

realização de composição amigável (fls. 397/400), razão pela qual 

pugnaram pela homologação do acordo e, após o cumprimento integral do 

mesmo, pela extinção do feito.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença, uma 

vez que são elas maiores, capazes, estão bem representadas e os 

direitos em questão são disponíveis.

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo, conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 

313, inciso II, do CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito em 

relação aos acordantes Instituto Ecológico Cristalino e Marcos Vanderlei 

Parra pelo período de 06 (seis) meses, devendo as partes informarem nos 

autos a quitação do acordo.

Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

Oficie-se o juízo federal, onde tramita a ação de desapropriação nº 

329-09.2017.4.01.3603, informando sobre a transação realizada entre as 

partes, incluso as cópias necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70208 Nr: 1542-77.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ercílio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc. Diante do ofício encaminhado pela SEJUDH, informando da 

impossibilidade de escoltar o réu para participar desta audiência, 

redesigno a audiência para o dia 13/09/2018, às 13h. Determino ainda, que 

se oficie a Penitenciária Mata Grande para que realize exame e avaliação 

clínica para fins de diagnósticos de eventual problema neurológico pelo 

qual ele necessite de tratamento ambulatorial, de internação e/ou 

medicamentoso, devendo o laudo médico ser juntado aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias. Por fim, vista ao Ministério Público quanto ao pedido de 

revogação de prisão preventiva. Saem os presentes intimados. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19547 Nr: 822-57.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA paa requerer o 

que dê direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44679 Nr: 621-60.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, no prazo 

legal apresente as Razões ao Recurso de Apelação apresentado às fls 

98/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44323 Nr: 355-73.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Merces da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, no prazo 

legal apresente as Razões ao Recurso de Apelação apresentado às fls 

94/103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44327 Nr: 359-13.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Rodrigues Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, no prazo 

legal apresente as Razões ao Recurso de Apelação apresentado às fls 

106/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44695 Nr: 636-29.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Henrique Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, no prazo 

legal apresente as Razões ao Recurso de Apelação apresentado às fls 

89/98.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46707 Nr: 1726-72.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA MILANI BOFF, Pedro Aparecido Boff
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70819 Nr: 1793-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos. Cumpra-se.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 2893-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair do Lago Silva, Poliana Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 Sentença. Vistos etc.Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo 

patrono do denunciado, em petição de ref. 140, visando suprir a omissão 

na decisão retro.Alega, em apertada síntese, que houve omissão na 

decisão, eis que esta não arbitrou os honorários advocatícios pelos 

serviços prestados pelo advogado nomeado, e não apreciou os bens para 

restituição. Vieram-me os autos conclusos.EIS O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO.Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, 

devendo ser ACOLHIDO o recurso.Verifica-se que, realmente, houve 

omissão na decisão, pois não se referiu aos honorários da causídica que 

foi nomeado para proceder à defesa do denunciado, e não apreciou os 

bens para restituição.Por tudo exposto, nos termos do artigo 382, do 

Código de Processo Penal, RECEBO os embargos de declaração em sua 

totalidade, ACOLHENDO-OS, para acrescentar o seguinte trecho:“Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Antônio Roberto dos 

Santos, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 

(quatro) URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.”Com relação ao pedido de restituição de bem apreendido 

formulado Odair do Lago Silva, requerendo a restituição 01 (uma) 

motocicleta Honda CG 160, Fan Esdi, placa QBU-9623, R$ 33,00 (trinta e 

três reais), e 01 (um) aparelho celular Samsung IMEI 

358162075855557/01, alegando ser o proprietário do bem.Instado a se 

manifestar (ref. 155), a representante do Ministério Público manifestou-se 

pelo deferimento do pedido de restituição do bem apreendido.Em detida 

análise aos autos, em consonância com a cota do Ministério Público, tenho 

que razão lhe assiste o requerente em seu pleito, consoante passo a 

expor.A restituição de coisas apreendidas tem sua disciplina legal prevista 

nos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal.Destes dispositivos, 

infere-se que quando não houver interesse ou impedimento legal para a 

devolução dos bens aos titulares, obterá êxito o pleito de restituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70211 Nr: 1544-47.2018.811.0022

 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: Marcelo Santos Giacomolli, ANTONIO ARNALDO 

PINHEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, embora corretamente qualificados na inicial, temos que 

MARCELO SANTOS GIACOMOLLI é o representante do autor, não o autor 

de fato.

Nesta esteira, primeiramente, deve-se juntar a estes autos procuração 

que dê poder específico para representação do autor, em juízo, 

especificamente para esta ação, pois ao mandato não cabe interpretação 

extensiva (artigos 115 a 120 do Código Civil).

Da mesma maneira, todos os documentos a demonstrar a legitimidade do 

autor e competência deste juízo devem ser do próprio autor e não do seu 

representante, por exemplo: cópia do RG e CPF, comprovante de 

endereço, etc. (artigo 320 do CPC).

 Outrossim, o pedido de justiça gratuita deve também ser analisado por 

este juízo em vista da hipossuficiência do autor (interessado) devendo 

esta ser demonstrada ou declarada na forma da Lei.

Noutro ponto, analisando detidamente a petição inicial e os documentos 

que a instrui, verifico que a parte autora trouxe de modo genérico os 

fundamentos e os pedidos para postular a declaração de nulidade das 

cláusulas que afrontam o Código de Defesa do Consumidor constante na 

Cédula de Crédito Bancário, sem especificar quais as cláusulas 

contratuais são abusivas, quantificando a porcentagem ou valor que 

entender correta, conforme determina o artigo 330, §2º, do CPC.

Ainda, nos casos em que se aplique o § 2º do art. 330 do CPC, o valor 

incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao proponente o prazo de 15 (quinze) dias, para que sane as 

irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45991 Nr: 1433-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina da Silva, Divino da Silva, Adair da Silva, Divina 

Cilair da Silva Brandão, Marli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo às devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68888 Nr: 1031-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Cunha Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednardo Rodrigues de Sousa - 

OAB:GO/10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue a complementação do pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, em razão de ser Zona Rural, para cumprimento da carta 

precatória, 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.: 69582 Nr: 1336-63.2018.811.0022

 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): Alex Sandro Kiszewski Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, informe aos autos o endereço do Requerido, para proceder 

com a expedição do mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41449 Nr: 1196-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Francisco de Souza, Leidiane Alves 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698, José Pedro Matias - OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Tendo em vista a impossibilidade do defensor da ré de 

continuar com sua defesa, nomeio para defender os seus interesses Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Homologo a desistência da oitiva da vítima 

João Gomes da Silva e testemunha Silvano Pereira Mandinga. Dou por 

encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para 

apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 2473-17.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rinaldo do Amaral Leal - 

OAB:15854/MT

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Considerando que no Estado não existe 

estabelecimento prisional adequado como forma de garantir a dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista que o reeducando não pode ter restrições 

em seus direitos em virtude de deficiência estatal, com fundamento na 

jurisprudência reiterada do STJ e do STF, autorizo que o recuperando 

cumpra o regime semiaberto sob as seguintes condições nos termos do 

art. 33 § 2º, “c” do CPB:

 (a) Comparecer mensalmente a este Juízo até o dia 10 de cada mês, para 

assinar e justificar suas atividades, bem como comprovar o seu endereço;

 (b) Deve recolher-se em casa nos finais de semana e feriados, sendo 

que durante a semana deverá recolher-se em casa às 20h podendo sair 

apenas para o trabalho às 06h, e durante o final de semana o 

recuperando poderá sair de casa para frequentar cultos religiosos;

(c) Não frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa;

(d) Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

autorização do Juízo;

(e) Provar ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

(f) Não ingerir bebida alcoólica e nem substância entorpecente;

(g) Não portar armas ou instrumentos que possam servir como arma;

(h) Não mudar do território da Comarca sem prévia autorização do Juízo.

O recuperando e seu defensor aceitaram as condições ora impostas, 

ciente de que o não cumprimento de qualquer destas condições importará 

na revogação do benefício ora concedido. Informe a polícia civil e a polícia 

militar acerca das restrições ora impostas. Determino que se atualize o 

cálculo de pena. Após juntada deste, vista às partes para manifestação.

Diante da aceitação das condições acima elencadas, aguarde-se o 

cumprimento da respectiva pena. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42854 Nr: 1100-87.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRª LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - 

OAB-MT 16.660 para que no prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46383 Nr: 1625-35.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Milhomen de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando a patrona do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos, conforme despacho ref: 29, em razão da petição ref: 

34.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108842 Nr: 1305-30.2015.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Celmo Eneas de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Freitas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte requerente da decisão de ref. 71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159675 Nr: 4014-33.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juenil Natal da Silva, Evaristo Flumencio da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Execução pela 
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Quantia que se Faça Certa proposta por BENEDITO RENATO ALVES 

RIBEIRO em face de JUENIL NATAL DA SILVA e EVARISTO FLUMENCIO 

DA SILVA.

CITE-SE os Executados para que no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

nos termos do art. 811 e 812 c/c art. 806 do NCPC, entregue ao credor as 

34 (trinta e quatro) vacas bem como o produto do arrendamento 

(bezerros/garrotes) conforme tabela constante à inicial de forma 

individualizada a sua escolha, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), ou 

apresente Embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 914 

e ss do CPC.

No caso de pronto pagamento, FIXO desde já os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, conforme art. 827 do CPC, 

que serão reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, na forma 

do §1º.

CITE-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107845 Nr: 1056-79.2015.811.0028

 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: Jossielma Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172-B/MT, José Eduardo Gonçalves - 

OAB:12009/MT

 Intimar para requerida no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

recurso de ref.87

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114156 Nr: 2736-02.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do Ofício ao Detran, no valor de R$ 

14,00 (catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159322 Nr: 3850-68.2018.811.0028

 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): Edil Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Intimar as partes da juntada de ref. 18

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 1885-36.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vifalos Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 61551

DESPACHO

Considerando a certidão de ref. 101, 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 Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159658 Nr: 3999-64.2018.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evair da Conceição de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSON PAGLIOCO DA 

CRUZ - OAB:12783

 Intimar da certidão de ref.19

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117755 Nr: 415-57.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Beatriz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO: 117755

DESPACHO

VISTOS,

Em análise aos autos, verifica-se que, de fato, a prova pericial foi 

requerida, exclusivamente, pela parte ré, cabendo a ela suportar com a 

produção, ressaltando, ainda, que determinada a inversão do ônus da 

prova, nos termos do CDC e o Requerente é beneficiário da assistência 

judiciária gratuita.

Considerando que foi indeferido o pedido de redução dos honorários 

periciais, INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda-se ao depósito dos honorários (R$ 4.480,00).

Efetuado o depósito dos honorários periciais, fica autorizado ao perito 

avaliador nomeado levantar 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado (art.465, §4º do CPC/2015 e item 2.18.5.1 da CNGC).

Indicado pelo perito o dia e hora para o início dos trabalhos periciais, 

intimem-se as partes para conhecimento.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data designada para o início dos trabalhos.

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146634 Nr: 7366-33.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10229/MT

 Código:146634
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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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98349 Nr: 1191-28.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO: 98349

DESPACHO

VISTOS,

Cite-se o executado na forma do art. 536 do CPC para que cumpra com a 

sentença prolatada nos autos (ref. 48).

Conforme pleiteado pelo Exequente, DETERMINO ao Executado para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), apresente o cronograma atualizado do plano de 

trabalho para a elaboração do plano diretor especificando as fases para 

execução do respectivo projeto de lei e indicando em que estágio se 

encontram os trabalhos da comissão responsável pela formulação da 

proposta, a qual deverá obedecer, dentre outros ditames insertos na Lei 

Federal n. 10.257/2001, o disposto nos arts. 40 e 42 da referida norma.

DETERMINO, ainda, que o Executado, no prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias encaminhe à Câmara Municipal de Poconé/MT o projeto de lei para a 

instituição do Plano Diretor do Município, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) em desfavor do Prefeito Municipal, sem prejuízo da 

cominação de outras medidas sancionatórias, a despeito do que 

estabelece o §1º do art. 536 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142576 Nr: 5182-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Leite de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142576

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108842 Nr: 1305-30.2015.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Celmo Eneas de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Freitas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Guarda proposta por CELMO ENEAS DE ARRUDA em 

face de ROSILENE FREITAS DE ALMEIDA.

A requerida fora devidamente citada dos termos da ação, tendo 

apresentado contestação.

Designada audiência de instrução e julgamento, certificou o oficial de 

justiça que foi informado que o requerente está residindo em Nossa 

Senhora do Livramento/MT.

A DPE requereu envio de ofício a Secretaria de Educação do Estado a fim 

de que seja informado se há matrícula realizada em nome do infante nos 

município de Nossa Senhora do Livramento, Várzea Grande e Cuiabá, bem 

como a qualificação do responsável e endereço atualizado.

Pois bem.

Observa-se que o requerente detém a guarda somente do adolescente 

Rosielmo, o qual não é parte na presente demanda.

Requer o autor a guarda dos menores Ronyel e Marinalva que residem em 

Alta Floresta.

O autor que é assistido pela DPE não foi encontrado para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento, não havendo nos autos qualquer 

informação acerca da mudança de endereço do requerente.

Dessa forma, verifica-se que o pedido de ref. 68 não merece prosperar 

uma vez que não tem vistas a dar o prosseguimento necessário ao feito.

Isso porque não restou clarividente a necessidade do envio de ofício a 

Secretaria de Educação, considerando que os municípios listados não 

correspondem a residência da requerida, bem como, caso o pedido se 

refira ao menor Rosielmo, o mesmo já está sob a guarda do requerente, se 

tratando apenas de um infante.

Aliado a isso, deveria a DPE informar quanto o interesse do autor no 

prosseguimento do feito, ante a suposta mudança de endereço.

Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de ref. 68.

Intime-se o requerente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10931 Nr: 1690-27.2005.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal - OAB:11914-B/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da confecção dos cálculos juntado 

nas fls. 277, elaborado pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 18091 Nr: 249-06.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Walter Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920-MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos à 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para manifestar 

acerca do cálculo atualizado realizado pelo Contador Judicial, juntado às 

fls. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104917 Nr: 146-52.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boaventura da Silva

 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:

 Intimar para no prazo legal manifestr sobre a juntada de cálculo de ref.28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67017 Nr: 675-13.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Santos

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de cálculo de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 43276 Nr: 724-25.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Oneide da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de cálculo de 

ref.142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 80597 Nr: 1574-74.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 80597

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Às fls. 97/98 verifica-se pedido feito pelos novos patronos a fim de que 

seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a 

juntada de procuração e substabelecimento.

Ocorre que, após análise minuciosa da demanda verifico que não houve 

juntada de nova procuração ou substabelecimento conferindo poderes 

aos novos patronos habilitados, razão pela INDEFIRO o pedido de fls. 

97/98.

Considerando a ausência de documento essencial ao deslinde da 

demanda, qual seja procuração ou substabelecimento devidamente 

assinada aos novos patronos constituídos, CHAMO O FEITO A ORDEM a 

fim de determinar a intimação dos novos patronos a fim de que procedam 

a juntada do instrumento no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Havendo a juntada, conclusos para análise do pedido de suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159486 Nr: 3927-77.2018.811.0028

 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: EIPIHNO ARISTEU DA SILVA, ERONDINA MARIA DA 

SILVA, Miguelito da Silva, Jonas Samuel da Silva, Ana Rosa da Silva, 

ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Guia da Silva, Joamil Maximo de 

Arruda, GESLON EIPINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634, Saulo Amorim de Arruda - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 334,35 ( trezentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centvaos), 

mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159486 Nr: 3927-77.2018.811.0028

 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: EIPIHNO ARISTEU DA SILVA, ERONDINA MARIA DA 

SILVA, Miguelito da Silva, Jonas Samuel da Silva, Ana Rosa da Silva, 

ZELIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Guia da Silva, Joamil Maximo de 

Arruda, GESLON EIPINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634, Saulo Amorim de Arruda - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem aos 

autos documentos hábeis a comprovar a necessidade de concessão do 

benefício, uma vez que seque foi trazida ao feito a declaração de 

hipossuficiência assinada pelas partes, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1422-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jeronimo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 152842

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2019 às 14h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114956 Nr: 2953-45.2015.811.0028
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 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: Janete Leticia Costa Campos Silva, YDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Intimar da sentença de fls 65

 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.71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115725 Nr: 3162-14.2015.811.0028

 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: Romildo Sebastião Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães, Gonçalo 

Conceição de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin da Silva Botof - 

OAB:11.347/MT, Namir Luiz Brenner - OAB:11.326/MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106142 Nr: 505-02.2015.811.0028

 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: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de sua advogada constituída para intimar à 

apresentar contrarrazões ao recurso juntado na ref. 52

 Intimação das Partes

 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

 CÓDIGO:129166

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref.67, para que sejam transferidos os valores 

depositados, sendo assim expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da 

forma requerida, atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) 

parte(s) ao seu patrono bem o prazo de dois dias úteis após o decurso do 

prazo de recurso, nos termos do Provimento 68 do CNJ.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

GEISIANE MARIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000358-85.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GEISIANE MARIA DE ARRUDA 

E SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte 

requerente GEISIANE MARIA DE ARRUDA E SILVA, através de 

procurador, juntou pedido de desistência da presente demanda, no dia 

06/04/2018, às 14:02 (ID 12580548). Ressalto que o pedido de desistência 

foi anterior a audiência de conciliação e anterior ao oferecimento de 

contestação, o que dispensa a manifestação da parte requerida. No dia 

06/04/2018, às 17h00, foi realizada a audiência de conciliação e em atitude 

contraditória, a reclamante compareceu na audiência, todavia, a reclamada 

não compareceu. Solicitou, então, a reclamante os efeitos da revelia da 

reclamada. Reputo inexistente a audiência de conciliação, uma vez que 

não poderia sequer ter ocorrido, ante o petitório ID n. 12580548, em que a 

reclamante solicitou a desistência do processo em questão. Desta forma, 

analisando o petitório ID n. 12580548, nos termos do texto legal do artigo 

200, parágrafo único do CPC, HOMOLOGO a desistência da ação, por 

sentença. 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. Guilherme Audax Cezar Fortes 

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: 8013813-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MEYRE GONCALINA NUNES CARMO (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013813-95.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MEYRE GONCALINA NUNES 

CARMO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

POCONÉ, 24 de junho de 2018. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 
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audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 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: 8013743-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN FORMIGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013743-78.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BERNADINA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: JONATAN FORMIGA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme petição (ID n. 9530437), juntada aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018488-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

CATARINA LUCIA DA LUZ PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

L.C.F.CHAVES LOPES - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018488-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CATARINA LUCIA DA LUZ 

PRADO REQUERIDO: L.C.F.CHAVES LOPES - EIRELI - ME Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, devido a uma divida que não reconhece. O requerido contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com o requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. A reclamada carreou aos autos 

cópias de documentos com a assinatura da parte requerente (ID N. 

8600154), documentos estes que ensejaram a negativação. A parte 

reclamante não apresentou impugnação no prazo legal. Examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos 

apresentados guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos 

documentos anexos a exordial. Assim, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados robusto conjunto probatório produzido pela 

reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Não resta dúvida 

de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

A reclamada formulou pedido contraposto. Ante o reconhecimento da 

inexistência de fraude, o pedido contraposto comporta acolhimento, em 

partes. Quanto ao pedido do pagamento do valor devido, entendo que este 

merece prosperar, ante as provas dos autos. Quanto ao pedido 

contraposto de dano moral, entendo não ser devido. A reclamada não 

logrou êxito em comprovar que sofreu nenhum abalo capaz de ser 

indenizável. Ademais, o dano moral da pessoa jurídica prescinde de prova 

Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial. Por 

consequência, julgo procedente em parte o pedido contraposto, 

condenando a parte reclamante a pagar à reclamada os valores indicados 

na contestação, qual sejam, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se 

as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. 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: 8015308-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOSE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015308-14.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 16.731,43; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

RAMOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. Preliminar No que tange à incompetência em 

razão da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, 

rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é 

suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação indenizatória em face de DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, aduz o autor que na data de 01 de abril de 

2015 se dirigiu até a loja “CITY LAR”, localizada na cidade de POCONÉ/MT, 

ocasião em que efetuou a aquisição de um refrigerador Eletrolux no valor 

de R$ 1.731,43 (mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e três 

centavos), porém alega que o produto apresentou defeitos. O promovente 

se socorreu do Procon e até o momento não obteve resposta da parte 

reclamada. A reclamada alega que não recebeu informação sobre o 

defeito e que a parte não apresentou pretensão resistida, aduz que não 

tem responsabilidade sobre o defeito do produto. Inicialmente, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 419 de 492



dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Nesse sentido, se define fornecedor como toda pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em 

resumo, é aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de 

produtos e serviços. Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possivelmente perceber a má-fé da reclamada em negar, 

peremptoriamente, o reparo do bem no prazo legal, em que pese ter 

ciência inequívoca da obrigação assumida. Ademais, diversas foram às 

tentativas da reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, 

como pólo mais forte, a reclamada se negou a prestar tal auxílio ignorando 

as regras consumeiristas e causando ao autor profundo dissabor. Vender 

produto e negar o reparo quando determinado pela lei ofende a disposição 

do artigo 51, inciso XV, do CDC devendo à fornecedora, para tanto, ser 

repreendida. Todo esse desgaste suportado pelo reclamante, até o dia de 

hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se 

relacionar com seus consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de 

má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do 

CDC. No tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela 

qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em 

razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou 

externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano 

moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo. Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, o reparo do bem 

defeituoso. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência: COMPRA E 

VENDA - GUARDA-ROUPAS ENTREGUE COM ESPELHO QUEBRADO - 

DEFEITO NÃO SANADO - DANO MORAL CONFIGURADO, MAS 

MAJORADO DE R$800,00 PARA R$2.000,00 - OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

VALOR DA ASTREINTE FIXADO COM PROPORCIONALIDADE - VALOR DO 

ESPELHO A SER REPARADO INFERIOR AO VALOR DE TODO O 

GUARDA-ROUPAS - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. V O T O O dano 

moral, configurado na forma da sentença, deve ser majorado para 

R$2.000,00 por se mostrar mais compatível à lesão. Quanto à astreinte, 

visa assegurar o cumprimento da obrigação de reparar espelho de 

guarda-roupa cujo valor é, por se tratar de mera parte do todo, inferior ao 

seu valor de compra. Logo, foi fixado com proporcionalidade. Isto posto, 

voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para majorar a 

indenização por dano moral para R$2.000,00, atualizados a contar deste 

julgamento, por se mostrar mais compatível à lesão. Rio de Janeiro, 4 de 

julho de 2013. JOÃO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA JUIZ RELATOR 

(TJ-RJ - RI: 00048657720128190087 RJ 0004865-77.2012.8.19.0087, 

Relator: JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA, Quarta Turma Recursal, 

Data de Publicação: 20/08/2013 13:15) Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

levando-se em conta a extensão do dano e as condições financeiras da 

reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o 

caráter repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer 

outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. Quanto aos danos 

materiais é de rigor a procedência da restituição do valor pago pelo 

produto, no montante de R$ 1.731,43 (mil setecentos e trinta e um reais e 

quarenta e três centavos), na forma simples, conforme nota fiscal anexa 

no Id n° 8570220. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar solidariamente as reclamada a pagarem à parte reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). CONDENAR a reclamada a restituir o valor de $ 1.731,43 

(mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no 

importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da compra do 

produto (súmula 43 do STJ). Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 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: 8010186-93.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Autos: 8010186-93.2011.811.0028 Promovente: JULIA DE ANDRADE 

VILACHA - ME Promovido: MARIA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA Vistos e etc., 

A parte autora fora intimada para apresentar o novo endereço da parte 

reclamada, sob pena de arquivamento do feito. O prazo para a parte 

autora se esgotou sem que essa se manifestasse, desta feita, diante da 

inércia da parte promovente em requerer o que lhe é de direito, opino por 

encaminhar os autos ao arquivo por abandono da parte promovente, com 

fundamento no art. 485, III, do NCPC. Sem custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de decisão ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 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: 8014042-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

JACYARA PAES DE ALBUQUERQUE NUNES 76876551172 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

Autos: 8014042-55.2017.811.0028 Promovente: JACYARA PAES DE 

ALBUQUERQUE NUNES 76876551172 Promovido: KAROLAINE DA SILVA 

RAMOS Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Revelia. Considerando que a parte 

promovida foi regularmente citada e esta não compareceu na audiência de 

conciliação e nem apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do 

CPC e Enunciado 4 do Estado de Mato Grosso, considero-a como revel. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JACYARA PAES DE 

ALBUQUERQUE em desfavor de KAROLAINE DA SILVA RAMOS. Alega a 

parte reclamante que: a) no ano de 2017, no Mês de Março, vendeu 

mercadorias do seu comércio para a parte promovida; b) juntou aos autos, 

nota promissória da dívida e cadastro da parte promovida, sendo que a 

reclamada ficou em dívida de um total de R$ 411,19; c) apesar das 

diversas cobranças os valores não foram quitados até a presente data. A 

parte promovida, mesmo citada, não compareceu a audiência e nem 

contestou os valores e documentos apresentados. Diante dos 

documentos acostados a inicial e da inércia da parte reclamada, tem-se 

que razão assiste a parte autora e é detentora do crédito cobrado. Como 

discorre a jurisprudência: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VALOR 

REMANESCENTE – FATO CONSTITUTIVO COMPROVADO – FATO 

IMPEDIDIDO NÃO COMPROVADO – ÔNUS PROBATÓRIO – DIVIDA 
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EXISTENTE. Quando não cabível a inversão do ônus da prova com base 

no artigo 6º, inciso VI, do CDC, em regra, incumbe ao Reclamante a prova 

do fato constitutivo de seu direito e, ao Reclamado, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373 

do CPC). Se o fato constitutivo do direito do Reclamante esta 

comprovado/reconhecido (prestação de serviço), incumbe ao Reclamado 

a prova de que os serviços não foram prestados satisfatoriamente. Não 

havendo prova de eventais fatos impedididos, modificativo ou extintivos, 

pelas regras de hermenêutica, torna-se legitima a presunção de que há 

dívida a ser paga pela parte Reclamada em favor do Reclamante. Desta 

feita, medida que impera é pela procedência dos pedidos feitos em sede 

de inicial, para que a parte reclamada pague a dívida remanescente com a 

parte reclamante, que totaliza R$ 411,19. Dispositivo. Pelo exposto, opino 

por: a) decretar a revelia da parte promovida; b) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar a parte promovida a 

pagar, a parte promovente a quantia de R$ 411,19 (quatrocentos e onze 

reais e dezenove centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir da efetiva conclusão do serviço, e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Sentença publica no PJe. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010953-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO FRANCISCO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 
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que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012802-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: TIAGO LEPES RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 
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art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 
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e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 16 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012710-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 
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sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 16 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 
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configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011476-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FATIMA BALBINA DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 
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SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 
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fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012316-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELA BEATRIZ AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012316-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCELA BEATRIZ AQUINO 

NUNES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 
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do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JANIA CECILIA RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010977-52.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JANIA CECILIA RIBEIRO 

VIANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos a 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 
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ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 
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2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 18 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014674-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

AMARILIO GONCALO DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte 

reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, houve a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 horas, a 

qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis de 

indenização por dano moral. Mérito A reclamada, em sua defesa, afirma 

que o dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, 

bem como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. CONCEDO a parte requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010708-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010708-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JONES DELGADO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

Infere-se dos autos, que o Reclamante requereu a desistência da ação, 

conforme se depreende do Termo de Audiência de Conciliação, doc. 

anexo. 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 

Enunciado 90 do FONAJE Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 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: 8010368-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010368-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA LUCIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO 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 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 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: 8014366-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMACY FERREIRA NETO (REQUERENTE)

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por ADEMACY FERREIRA NETO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente 

que é titular da unidade consumidora n. UC 4013450, e, nos dias 07, 08, 11 

e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 

verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – apagão, a requerente estava 

com a UC sem consumo. No relatório de consumo do cliente, consta que a 

UC permaneceu sem nenhum consumo durante o período de 05/2014 a 

05/2015. Sendo que inclusive na fatura juntada pelo requerente no ID 

8559467, consta no histórico de consumo que no mês de maio, o consumo 

foi 0, razão pela qual deve-se julgar improcedente. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Por 

consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011866-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011866-06.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 
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suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 434 de 492



riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 22 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017979-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SIMPLICIA PEREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com 

pedido de liminar proposta por SIMPLICIA PEREIRA DA SILVA SOUZA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

718817, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões 

do requerente não encontram amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que o requerente na época do 

evento danoso – apagão, não era consumidor dos serviços, pois a 

referida UC somente foi ligada em 22/07/2014, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 02/2016, posterior ao apagão, 

corroborando com a afirmação feita pela requerida em contestação. ANTE 

O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. 

Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015010-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DO CARMO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar 

proposta por BENEDITO GONCALO DO CARMO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte 

requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 11955193, e, nos 

dias 07, 08, 11 e 12 de maio de 2014, a reclamada interrompeu o 

fornecimento de energia elétrica para o município de Poconé/MT. 

Analisando detidamente os autos, verifico que as pretensões do 

requerente não encontram amparo. A requerida logrou êxito em 

demonstrar em sua contestação, provas de que a unidade consumidora é 

abastecida por outra subestação, a qual não foi atingida pelo 

desabastecimento de energia elétrica noticiado, não havendo que se falar 

em dano moral. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MODESTA DE SOUZA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010987-96.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LINDALVA MODESTA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 
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agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 
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16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011576-88.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDROSA LEDOVINA MARCONDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Rejeito a preliminar de irregularidade na representação processual, haja 

vista que não há divergência das assinaturas opostas na procuração e no 

documento de identificação da parte autora. No tocante ao pedido de 

deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, a mais de 30 (trinta) dias, acarretando 

diversos transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que, também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão 

de caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o 

dano moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que, em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 437 de 492



instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 

via telefone e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos 

que não são hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a 

constatação de que houve quebra do nexo causal por FATO DE 

TERCEIRO, uma vez que a suspensão no atendimento da agência ocorreu 

por culpa exclusiva da explosão dos equipamentos da agência (fato 

notório) para fins de furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, 

§ 3º, III do CDC não há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- 

A da Resolução 2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil podem decidir sobre a suspensão do atendimento ao 

público em suas dependências, quando assim justificarem estados de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou casos que 

possam acarretar riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos 

usuários de serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. 

Parágrafo único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao 

público, na forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em 

documentos pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de 

ocorrência policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de 

sociedade seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros 

julgados importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, 

à disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa 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 n. 
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270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011988-19.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA VICENTE DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes 

de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 
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bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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. 

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: 8011063-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ENOIBIS COSTA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Numero do Processo: 8011063-57.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSÉ 

ENOIBIS COSTA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S/A Vistos, etc... A parte promovente, embora devidamente intimada para 

a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. No Juizado Especial a presença das partes nas 

audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do 

FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 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, ao arquivo. Postas 

estas razões, submeto o presente projeto de sentença à homologação da 

Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS 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: 8019040-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

DANIELE CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8019040-03.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DANIELE 

CORREA REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do 

Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, 

por não haver necessidade de dilação probatória. As partes efetuaram 

composição amigável, conforme consta nos autos (id 9008986). Ante o 

exposto, opino pela homologação do acordo firmado pelas partes para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso 

III, b, do Novo Código de Processo Civil, pela extinção do feito com 

resolução do mérito. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. 

Submeto a presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS 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: 8012784-10.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CATARINA BENEDITA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012784-10.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CATARINA BENEDITA DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 
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no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 10 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010892-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

NELIO BENEDITO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010892-66.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NELIO BENEDITO MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 
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ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 
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agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 10 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012267-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

EMANOEL ANICETO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012267-05.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EMANOEL ANICETO DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 
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segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 10 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012782-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELEI CRISTINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 
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em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 
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hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012780-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACACIO DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012780-70.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOAO ACACIO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos ao requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 
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da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 10 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012014-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZANE APARECIDA ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8012014-17.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EDIZANE 

APARECIDA ALMEIDA COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS 

CREDITSTORE Vistos, etc... A parte promovente, embora devidamente 

intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não 

apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a presença das 
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partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado 

nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 

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, ao arquivo. Postas estas razões, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS 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: 8010498-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENE GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 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: 8010799-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO STROSCHINSKI (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010799-06.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ILARIO STROSCHINSKI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 
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sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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. Heloisa Helena Saenz Surita 

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: 8010826-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010826-86.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARILUCE CORREA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 
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relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 
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incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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. Heloisa Helena Saenz Surita 

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: 8012809-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando 

que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível 

mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação 

pecuniária. Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária 

teve dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 
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nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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. Claudir Junior França Martins 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: 8012736-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

DANIEL ROGERIO DE ALMEIDA MATTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando 

que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível 

mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação 

pecuniária. Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária 

teve dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 
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acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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. Claudir Junior França Martins 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: 8012186-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS MUNIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando 

que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível 

mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação 

pecuniária. Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária 

teve dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 
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caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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. Claudir Junior França Martins 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 456 de 492



Processo Número: 8016526-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RONE LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016526-77.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[RESCISÃO 

/ RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILSON 

RONE LEITE PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VANESSA APARECIDA DE 

SOUZA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de ação de obrigação de fazer 

cumulada com pedido de condenação em danos morais e pedido de tutela 

antecipada proposto por WILSON RONE LEITE PEREIRA, devidamente 

qualificado nos autos em face de VANESSA APARECIDA DE SOUZA, 

igualmente qualificada. Sustenta o reclamante que viveu em união estável 

com a reclamada por aproximadamente dois anos (2011 a 2013), 

conforme termo de acordo extrajudicial realizado perante a Defensoria 

Pública desta Comarca. Relata que no acordo ficou pactuado que a 

reclamada ficaria na propriedade da casa adquirida durante a constância 

da união estável, financiado pela Caixa Econômica Federal com prazo para 

pagamento em 30 (trinta) anos, bem como providenciaria a substituição do 

nome do reclamante por qualquer pessoa a ser indicada por ela, 

desonerando o reclamante. Por fim, alega esgotou todas as tentativas 

administrativamente, inclusive com notificação extrajudicial da reclamada 

para o cumprimento do acordo, restando infrutífero. A parte requerente, 

através de seu advogado, juntou documento datado de 05/04/2018, 

manifestando pela desistência do processo. (Id 12561043) Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha 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: 8013848-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS NERES DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013848-55.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, BANCÁRIOS, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JESUS NERES DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: FIDC NPL I Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de FIDC NPL I. A 

parte requerente, através de seu advogado, na audiência de conciliação 

se manifestou pela desistência do processo. (Id 11810701) Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha 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

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106786 Nr: 6451-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Firmino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracy Firmino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joveli Francisco Marques - 

OAB:GO 17.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106571 Nr: 6328-53.2018.811.0059

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bonfim de Cardoso Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado foi colocado em liberdade 

nesta data, em cumprimento a alvará de soltura da carta precatória/código 

106925. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 3659-66.2014.811.0059

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Sevidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, Juciane Pereira Lima - OAB:17.763-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para recolher o valor estipulado na Ref. 08, sob pena de 

extinção e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 2333-13.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ribeiro Braga

 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:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 
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nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que o requerente Raimundo Ribeiro 

Braga, não compareceu na perícia designada para o dia 06/07/2018. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que o requerente Wilmar Pereira 

dos Santos, não compareceu na perícia designada para o dia 06/07/2018. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87267 Nr: 7650-45.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que o requerente Silvestre 

Augusto, não compareceu na perícia designada para o dia 06/07/2018. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96911 Nr: 872-25.2018.811.0059

 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: Maria de Nazaré Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o médico perito nomeado 

nestes autos, Dr; Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, entrou em 

contato com esta secretaria e informou que a requerente Maria de Nazaré 

Soares da Silva, não compareceu na perícia designada para o dia 

06/07/2018. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50698 Nr: 602-40.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Elmo Carneiro Jaco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para efetuar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor devido (R$ 

254,70), porém, depósitou o valor de R$ 14,76 , deixando assim, dê dar 

cumprimento a deliberação expressa nestes autos. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15498 Nr: 1993-06.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derocy Souza Parente Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT, Rodrigo Will Mendes - OAB:2175/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o requerente foi intimado para, no 

prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do NCPC e ficou inerte em sua obrigação, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12490 Nr: 1013-93.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materias Elétricos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peraci da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094, Diego Osmar Pizzatto - OAB:11094/MT, Juliano Dias 

Correia - OAB:11.583 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada para 

manifestar nos autos, requerendo o que for de direito e ficou inerte em 

sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11605 Nr: 250-92.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvair Ortiz Bandeira, vulgo "Nenen"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEINER CRUZEIRO 

ASSIS VILELA, para devolução dos autos nº 250-92.2008.811.0059, 

Protocolo 11605, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 1622-37.2012.811.0059

 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: AGR, NGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Rezende de Paula - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Conforme certidão de fl. 69, a parte requerida não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual defiro o pedido ministerial e, 

consequentemente, determino a intimação da autora para, no prazo de 10 

dias, fornecer novo endereço do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44484 Nr: 434-72.2013.811.0059

 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: DMdSA, KFSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Conforme certidão de fl. 55, a parte requerida não foi encontrada no 

endereço indicado, razão pela qual defiro o pedido ministerial e, 

consequentemente, determino a intimação da autora para, no prazo de 10 

dias, fornecer novo endereço do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 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: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, via DJE da decisão proferida por este Juízo e nada foi 

apresentado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49010 Nr: 4727-85.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transporte Rodoviário 1500 - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Sauber Netto, Rone Alves Peixoto, 

Fidel Barbosa Pereira, Anderson de Souza Silveira, Reinaldo Moreira 

Ribeiro, Osni Diatebuk Janisk, Idamar Bernardo de Sobral, Claudio de 

Carvalho Bezera, Nalberto Gomes Pinheiro, Walcleiton Miranda da Silva, 

Joaquim Odilio Pinto, Franklin Ellen de Faria, Andre Luiz Madia, Reny Lopes, 

Jose Luciano Bezerra da Silva, Gerson Arlindo Anchau, Alexandre Rosa 

da Silva, Rubens Rezer, Alvaro Gotz, Renato Araujo Santos, Neldo Schulz, 

Ailton Malaquias Lisboa, Marcio Luiz Barbosa, Marcelo Romao Torres, 

Gleidson Mineiro Batista, Alan Marcelo de Souza Tomé, Zenobio Roma de 

Vasconcelos, Jaelson Rodrigues de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto dos Santos - 

OAB:OAB/PR 22.629, Cleber Tadeu Yamada - OAB:OAB/PR 19.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar proposta por 

Transporte rodoviário 1500 LTDA em face de Joaquim Sauer Netto e 

Outros, todos qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação, haja vista que a obrigação consistia em descarregar os caminhões, 

o que já ocorreu (fl.274).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Considerando o relatado, é de rigor a extinção do feito, pois o ato almejado 

nestes autos foi praticado, conforme as informações da parte autora, 

acarretando a perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

NCPC.

Considerando o princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10865 Nr: 1218-59.2007.811.0059

 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: Iranete Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando excesso na execução (fls. 117/119).

Juntou a planilha de cálculo às fls. 122/123.

Intimada, a parte exequente apresentou manifestação às fls. 125/126.

Ante a divergência na elaboração dos cálculos, o feito foi remetido ao 

contador judicial, que juntou nova planilha às fls. 127/128.

 É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

 Folheando o caderno processual, tenho que os autos se encontram 

prontos para julgamento.

 A parte embargante apresentou novo cálculo dos valores cobrados na 

execução, informando que o embargado considerou equivocadamente o 

termo inicial do crédito.

Consta no cálculo da exequente, o termo inicial do benefício com a data de 

04.2005, e não a partir da data da citação (16.03.2009) – fl. 41-v, 

conforme foi determinado na sentença proferida nos autos – fls. 62/64. Em 

relação ao termo final, aponta à parte exequente a data de 03/2014 e a 

executada 04/2014.

O contador judicial elaborou os cálculos, fixando como termo inicial 

10/2008.

 Nesse diapasão, verifico que a sentença prolatada nos autos foi 

confirmada pela instância superior (fls.71/105), e que o acórdão transitou 

em julgado em 06.10.2015, bem como o cálculo apresentado na 

impugnação a execução obedeceu aos termos estipulados nos presentes 

autos.

 Com essas considerações, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA para excluir o excesso de execução, nos moldes 

apresentados pelo polo ativo e homologo o cálculo apresentado às fls. 

122/123 do presente feito.

 Com o trânsito em julgado, determino a expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21504 Nr: 1738-77.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leolina Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por LEOLINA FERREIRA RAMOS, 

desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (fl.111).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50576 Nr: 479-42.2014.811.0059

 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: JdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

JUSCELINO DE MORAIS ajuizou demanda em desfavor de ELY DA SILVA 

MORAIS, ambos qualificados nos autos, objetivando o divórcio direto.

Narra, em síntese, que contraiu matrimônio com a requerida no ano de 

1980, oportunidade em que tiveram 03 (três) filhos e não adquiriram bens.

Alega, ainda, que estão separados de fato há mais de 24 anos e que a 

demandada encontra-se em lugar incerto e não sabido.

 Juntou os documentos de fls. 08/15.

O requerido foi citado por edital (fl. 31). Na sequência, decorrido o prazo 

para resposta, foi nomeado curador especial e apresentada contestação 

por negativa geral à fls. 33/34.

É o breve relato. Decido.

Presentes os pressupostos processuais, legitimidade e interesse de agir, 

além do que ausentes preliminares, passo à análise do mérito da causa.

Em relação ao pedido de divórcio, tem-se que com o advento da Emenda 

Constitucional nº 66/2010 o divórcio poderá ser requerido por ambos os 

cônjuges (consensual) ou apenas por apenas um deles (litigioso) a 

qualquer momento, dispensando o prazo que era anteriormente previsto, 

razão pela qual inexiste qualquer óbice à decretação do divórcio pleiteado 

na peça inicial.

Outrossim, a decretação do divórcio não trará nenhum prejuízo para a 

requerida, inclusive porque já está separado de fato da requerente há 

vários anos.

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos e decreto o divórcio de JUSCELINO DE MORAIS 

e ELY DE SILVA MORAIS, fazendo cessar todos os deveres inerentes ao 

casamento.

A requerida permanecerá usando o nome de casada.

Sem custas processuais, porquanto a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça.

 Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000328-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINNYD S CARDOSO LAZZARI EIRELI - EPP (EXECUTADO)

VINNYD SANDY CARDOSO LAZZARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Processo n. 

1000328-20.2018.811.0059 Certifico e dou fé que, no dia 12/07/2018, em 

cumprimento à ordem contida no mandado expedido por este Juízo, 

dirigi-me à Cidade de Confresa e, lá estando, CITEI a parte VINNYD S 

CARDOSO LAZZARI EIRELI EPP, na pessoa de VINNYD SANDY 

CARDOSO LAZZARI e a pessoa física de VINNYD SANDY CARDOSO 

LAZZARI do inteiro teor do mandado, cientificando-o acerca da 

necessidade de pagamento da dívida cobrada no prazo de 03 dias, sob 

pena de penhora, bem como que dispõe do prazo legal de 15 dias para, 

querendo, apresentar embargos nos autos. Após a leitura do mandado, a 

parte aceitou a contrafé que lhe foi oferecida e, em seguida, exarou sua 

ciência no verso. Registro que, para a localização da parte, este Oficial 

realizou diversas diligências na Cidade de Confresa, sendo a primeira no 

endereço descrito no mandado: “Av. Brasil, n. 425, Vila 2000”, onde recebi 

informações de visinhos que a parte Vinnyd não reside naquele local. 

Após, levantei informações sobre o atual endereço residencial da parte, 

qual seja: “Av. Brasil, Sítio do Gaspar, lagoa à direita na saída para Vila 

Rica”, realizando diligências naquele local, porém, sem sucesso, vez que 

fui informado no local que Vinnyd não estava na residência naquele 

momento. Na mesma data, levantei informações sobre o local de trabalho 

da parte Vinnyd, qual seja: “Av. Centro Oeste, Loja Empório Cosméticos, 

ao lado da Lotérica”, realizando então a terceira diligência naquele local, 

ocasião em que obtive êxito em localizar e Citar a parte Vinnyd. Logo, 

considerando que este Oficial realizou 03 (três) diligência em endereços 

diferentes, bem como diligências para localização da parte e, que foi 

recolhida nos autos (para este Oficial) apenas uma diligência, requer o 

recolhimento das diligências complementares no valor de R$ 534,60 

(quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), que poderão ser 

recolhidas por meio de emissão de guia complementar no site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d e  M a t o  G r o s s o  o u  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado este Oficial subscrevente para recebimento do 

valor, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ. Por fim, 

registro que devolvo o mandado em cartório para Certificação quanto ao 

pagamento ou não da dívida, bem como recolhimento do valor da diligência 

para cumprimento do segundo ato, caso não haja o pagamento da dívida 

no prazo legal. Com estas considerações, devolvo o mandado. PORTO 

ALEGRE DO NORTE/MT, 7 de agosto de 2018. ROGER DOS SANTOS 

LOPES Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO 

SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63738 Nr: 854-72.2016.811.0059

 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: ADSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, Frank Sinara Resende de Oliveira - 

OAB:20245/0 - MT, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jessica moraes vilela - 

OAB:GO/43.799

 As partes formularam acordo para findar a demanda.

No acordo, constou que as partes não têm bens a partilhar.

Acordou-se ainda a renúncia recíproca ao direito a alimentos.

No acordo consta que a guarda da filha ficará com o pai, sendo direito da 

mãe visitar a filha nas "férias escolares de janeiro e julho, alternadas, 

podendo passar 30 dias com a filha, com início sempre ao dia 20, e nos 

feriados de natal e ano novo, inclusive para realizar viagens e passeios, 

desde que não prejudique a frequência escolar ou tratamento de saúde".

No acordo, o pai autorizou à mãe a retirar a filha no dia 20/12/2017 até o 

dia 30 de janeiro de 2018.

No acordo, constou que o pai se obrigou a pagar 100% das despesas 

com material escolar, medicamentos e tratamento odontolófgico, "além das 

demais despesas que advirem".

Constou ainda no acordo que a mãe ficaria dispensada da pensão 

alimentícia.

Ficou acordado que a autora passaria a usar o nome de solteira, que é: 

Arlaine de Souza Silva.

Não havendo qualquer óbice, HOMOLOGO OS TERMOS DO ACORDO, 

resolvendo o mérito da causa.

Expeça-se mandado para averbação do divórcio, bem como exepça-se o 

necessário para alteração dos registros no nome da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 429-84.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032424/8/2018 Página 460 de 492



Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 429-84.2012.811.0059 (código 40707)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

pretensão da parte posta como folha 40.

Porto Alegre do Norte (MT), 11 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41393 Nr: 1119-16.2012.811.0059

 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: Daniel Pelegrin, Maria Luiza Alves Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lima Brito, Ronan Gomes Villar, 

Rovilho Sirreiro, Domingos Guli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Dornelas - OAB:155388/SP, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Encaminhem-se os autos ao Distribuidor para que seja substituído o polo 

ativo por Daniel Pelegrin (folhas 90/95).

Fixo prazo de 15 (quinze) dais para que a parte autora apresente 

certidões de inteiro teor em que constem delimitação da área objeto dos 

processos códigos 14266 e 32398 (Comarca de São Félix do Araguaia), 

bem como as suas fases atuais dos andamentos, sob o risco de 

reconhecimento da litispendência e consequente extinção deste feito

 Porto Alegre do Norte (MT), 4 de julho de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54631 Nr: 147-41.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Nunes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Tendo em vista o teor da certidão tida como Ref. 103, dando conta que o 

advogado constituido mesmo intimado não se manifestou, intime-se o 

acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado 

para apresentar alegações finais.

Caso não tenha condições de constituir um defensor, deverá procurar a 

Defensoria Pública mais próxima para solicitar assistência jurídica, sob o 

risco de os autos serem encaminhados à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Defiro o pedido da defesa retro (ref. 139).

 Assim sendo, intime-se o causídico para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar quanto ao cálculo de pena de ref. 125.

Após a manifestação, abra-se vista ao MPE.

Por fim, cadastre-se o advogado constituído pelo reeducando no sistema 

Apolo, a fim de que receba as devidas intimações.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2795-86.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Andre Schwingel - 

OAB:MT8957

 Autos de nº. 2795-86.2018.811.0059 (código 100534)

Aqui se tem Carta Precatória relativa a ação penal.

Depreende-se dos autos que, para cumprimento do ato deprecado, foi 

designada audiência para o dia 10 de julho de 2018, às 08h00, horário 

oficial de Cuiabá/MT.

Entrementes, tendo em vista o não comparecimento da testemunha na data 

aprazada para solenidade tem-se que o cumprimento do ato deprecado 

restou prejudicado.

Entrementes, diante da certidão contida na referência 34, e, objetivando 

dar cumprimento ao ato deprecado, designo a audiência para o dia 24 de 

setembro de 2018, às 15h00, horário oficial de Cuiabá/MT.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, com as 

informações necessárias.

Intime-se o Ministério Público.

Porto Alegre do Norte (MT), 22 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105248 Nr: 5620-03.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Daniel Barreira da Silva, vulgo "Coco", 

Eurípedes Borges da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 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 CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

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 20 

de setembro de 2018, às 12h30 (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.

 Requisitem-se os réus, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 INTIMO a defesa do recuperando ANTONIO CUNHA DA SILVA, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB/GO 

nº 18969 para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao 

cálculo de pena elaborado em 24/07/2018 (fls. 170 - ref. 125).

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9900 Nr: 59-36.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Jenz Prochnow Junior - OAB:5432/MT, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Processo n.º 59-36.2009.811.0019

Código n.º 9900

Vara Única

Vistos em Correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC - Foro 

Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 16 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 143-61.2014.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Felipetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bueno - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo n.º 143-61.2014.811.0019

Código n.º 22008

Vara Única

 Vistos em correição.

Tendo em vista o cumprimento da obrigação, conforme informado pela 

embargada em fl. 30, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21661 Nr: 684-31.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 684-31.2013.811.0019

Código n.º 21661

Vara Única

 Vistos em correição.

Tendo em vista a extinção do processo de execução e respectiva certidão 

de transito em julgado (fl. 30v), DETERMINO o retorno dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1920 Nr: 445-81.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel da Silva Santana, Paulo Manoel 

Antoniassi, Antonio Leonildo Ortega, Antonio Maximino Gaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

O A B : 2 2 . 8 1 9 ,  G u s t a v o  R o d r i g o  G ó e s  N i c o l a d e l l i  - 

OAB:OAB/PR-56.918, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Processo n.º 445-81.2000.811.0019

 Código n.º 1920

Vara Única

Vistos em Correição.

À vista do teor da certidão retro, dando conta da existência de custas 

judiciais remanescentes, intime-se o devedor Banco do Brasil, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias promova o recolhimento do valor devido.

 Restando infrutífera a intimação supra, proceda a Central de Arrecadação 

e Arquivamento a expedição de certidão de débito para custas judiciais e 

seu encaminhamento para o setor competente.

Intime-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos /MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1627 Nr: 187-71.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 187-71.2000.811.0019

Código n.º 1627

Vara Única

 Vistos em correição

 Tendo em vista petição de fls. 82v, intime-se o exequente para que 

apresente planilha de cálculos atualizada do débito, no prazo de 10(dez) 

dias.

Após a juntada, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora online.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1747 Nr: 297-70.2000.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Othmar Kreutzfeldt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 
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Silva - OAB:258420/SP, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 297-70.2000.811.0019

 Código n.º 1747

Vara Única

Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, e à vista do trânsito em julgado do 

v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, o qual anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à 

origem para regular prosseguimento da execução, DETERMINO a intimação 

do exequente, no prazo legal, para requerer o que entender de direito.

 Ademais, atente-se ao cadastro requerido em fl. 243.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6138 Nr: 444-23.2005.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Barbosa da Silva-ME, Sandra Barbosa 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT, Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Kalyara de Sousa e Melo - OAB:, Marisol Néspoli - 

OAB:7423/MT, Mauro César Lara de Barros - OAB:6.261/MT, Renata 

Fernandes Barroso - OAB:, Robert Luiz do Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Processo nº 444-23.2005.811.0019

Código nº 6138

Vara único

DECISÃO

Vistos em Correição.

 Trata-se de petitório às fls. 152, requerendo vistas aos autos, após o 

encerramento da correição nesta Comarca, a fim de dar prosseguimento 

ao processo, requerendo o que entender de direito.

Defiro o pedido supra, atentando-se o setor compenetre para o equivoco 

existente no DARF de fls. 145, fazendo as retificações necessárias.

 Intime-se.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6540 Nr: 843-52.2005.811.0019

 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: Thiago André Braga Presotto, Lincoln Michel Braga 

Presotto, Marçal Vinicius Braga Presotto, Ana Paula Rezek Pinesi Presotto, 

Lucas Gustavo Braga Presotto, Roberta Lopes Rossani Presotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Mateus da Silva, Geraldo Lopes 

Siqueira, Elton Luiz Gobbi, Sebastião de Souza Canavarros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Américo Vieira - 

OAB:8726/MT, Ledocir Anholeto - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/MT, José Antunes de Jesus - 

OAB:13881/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a devolução da missiva por ausência de adimplemento das 

custas/diligenciais - fls. 462/464-v, DETERMINO que INTIME-SE a parte 

requerente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

aplicação das disposições do art. 485 e seguintes, do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/15).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 5351 Nr: 864-62.2004.811.0019

 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: Thiago André Braga Presotto, Lincoln Michel Braga 

Presotto, Marçal Vinicius Braga Presotto, Ana Paula Rezek Pinesi Presotto, 

Lucas Gustavo Braga Presotto, Roberta Lopes Rossani Presotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Souza Canavarros, Sebastião 

Barbosa dos Santos, Elton Luiz Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Américo Vieira - 

OAB:8726/MT, Ledocir Anholeto - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, José Antunes de Jesus - 

OAB:13881/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando as informações acostadas às fls. 932/933-v, DETERMINO 

que INTIME-SE a parte requerente para se manifestar/esclarecer no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das disposições do art. 485 e 

seguintes, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11544 Nr: 489-51.2010.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel da Silva Santana, Luiz Sérgio Rossi, Paula 

Alessandra Rossi Geglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel da Silva Santana, Antonio Leonildo 

Ortega, Rubens Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Luiz 

Sergio Rossi - OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Luiz 

Sergio Rossi - OAB:10.089-A/MT, Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - 

OAB:10.914-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Inicialmente, DETERMINO a realização da devida baixa no Sistema APOLO 

do processo apenso eletronicamente a estes autos - Código 22100.

No mais, à vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo 

sistema RENAJUD – fl. 654, com a finalidade de averiguar/atestar a 

existência de veículos automotores em nome da parte executada LEONEL 

DA SILVA SANTANA, o qual deverá ser feito pela secretaria, e, em caso 

positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo ser, de logo, expedido 

mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da dívida, 

objeto da presente ação, bem como a intimação da parte executada para 

querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9700 Nr: 857-31.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Horizonte do Norte-MT, 

representado por Silvano Pereira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Sônia Maria Petenatti - OAB:10371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernande Sanches - OAB:19.529-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o teor da certidão de fl. 455, DETERMINO que INTIME-SE o 
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exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis de 

penhora – CPC, art. 524, inciso VII.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12393 Nr: 143-66.2011.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Gobato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Inicialmente, DETERMINO que proceda com a correta autuação desse feito.

Ademais, considerando o regular julgamento e processamento dos 

recursos interpostos, bem como o retorno dos autos, DETERMINO que 

INTIME-SE a requerente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 82 Nr: 11-29.1999.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22.819, Tobias Piva - OAB:20730-O

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o teor da certidão de fl. 157, DETERMINO que INTIME-SE o 

exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens passíveis de 

penhora – CPC, art. 524, inciso VII.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12506 Nr: 256-20.2011.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata M. S. Cavalieri-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a devolução da carta precatória expedida para penhora, 

avaliar e registrar um bem imóvel da parte executada - fls. 69/71-v, 

DETERMINO que INTIME-SE a parte exequente para manifestar/requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação 

das disposições do art. 485 e seguintes, do Código de Processo Civil (Lei 

n. 13.105/15).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9198 Nr: 353-25.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Florisbal Gazzoni, João Alcides Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Lúcio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059/MT, José Antonio Gasparelo Junior - OAB:7191/MT 

e3077MT, Leonardo de Mesquita Vergani - OAB:8000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que os d. causídicos compareceram regularmente em todos 

os atos processuais, DETERMINO nova intimação daqueles para se 

manifestarem acerca da resposta do ofício encaminhado ao Cartório do 2º 

Ofício da Comarca de Santo Antonio do Leverger/MT, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de aplicação das disposições do art. 485 e 

seguintes, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 621 Nr: 10-49.1996.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnos Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Dilmar Antonio Schuck, Edson Marcos Schuck, Arno Marcos Schuck, 

Ernani Luiz Schuck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Sousa Lima Falconi - 

OAB:1241876, Maurides Celso Leite - OAB:3.042, Osvaldo Antonio 

de Lima - OAB:3212, Robert Luiz do Nascimento - OAB:, Shaianne 

Engler de Carvalho - OAB:1715193, William Khalil - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Leonardo Fernandes Maciel Esteves - OAB:14143/MT, 

Sílvio Luiz de Oliveira - OAB:3.546/MT/A

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a inércia do causídico outrora designado, REVOGO a parte 

final da decisão de fl. 1.687, de modo que NOMEIO a d. Advogada Dra. 

Eliane Fuhr, OAB/MT sob o n° 19109, como curadora especial da parte 

executada, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil.

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.

Registro, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

Promova o devido cadastramento da causídica no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 78 Nr: 9-59.1999.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - Credito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Werni Ickert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Barbosa Basto - 

OAB:51630/PR, José Daniel Barbosa Basto - OAB:17219/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BB FINANCEIRA S.A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de WERNI 

ICKERT, todos já devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 165/165-v consta sentença que extinguiu o processo sem 

resolução de mérito por abandono da causa, a qual regularmente transitou 

em julgado – fl. 169.

Intimada, a parte autora comprovou o adimplemento das custas 

processuais finais – fls. 184/185.

Aportou ao feito, ainda, petição do requerido pugnando pela liberação do 

gravame do bem, relativo à penhora realizada e averbada no Cartório do 

1° Ofício de Registro de Imóveis – fls. 186/187.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.
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Analisando com a devida acuidade os autos, mormente a cópia da 

matrícula do imóvel acostado às fls. 187/187-v, verifico que não foram 

realizadas nenhuma constrição legal no referido bem imóvel nesses autos, 

sobretudo porque os processos constantes nos extratos das averbações 

apresentadas são: 445/1999 (Numeração Atual 12/14.1999.811.0019 - 

83), 446/1999 (Numeração Atual 13-96.1999.811.0019 - 84), 448/1999 

(Numeração Atual 10-44.1999.811.0019 - 79) e 13-96.1999.811.0019 – 84 

(Numeração Antiga 446/1999), sendo que a numeração antiga desses 

autos é 441/1999.

Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo executado às fls. 186/187, 

diante da impropriedade das alegações, devendo cumprir integralmente da 

sentença exarada nos autos (165/165-v), de modo a proceder com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21467 Nr: 503-30.2013.811.0019

 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: Daniel Fabre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Rodrigues Pedro, Elizabete Oliveira da 

Silva, José Marcos Riekowski, Cid Nepomuceno Vasconcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às fls. 89 e 132/133 constam a expedição e o devido cumprimento da 

Carta Precatória expedida para a Comarca de Sinop/MT, em que a 

requerida Elizabete Oliveira da Silva foi regularmente citada.Certidão de 

decurso de prazo legal concedido aos requeridos Samuel Rodrigues Pedro 

e Cid Nepomuceno Vasconcellos, Elizabete Oliveira da Silva acostada à fl. 

124. Em relação ao requerido José Marcos Riekowski verifica-se que 

restaram infrutíferas o cumprimento do mandado de citação de fl. 92 

(96/96-v), a carta de citação pelo correio de fl. 108 (fl. 110), bem como a 

carta de citação de fl. 121(fl. 123).Expedida carta precatória para a 

Comarca de Sinop/MT, com o fito de citar pessoalmente o requerido José 

Marcos Riekowski (fls. 148/150), uma vez que houve o devido 

recolhimento da taxa judiciária e custas processuais pelo autor (fls. 

146/147-v), esta restou infrutífera, diante do inadimplemento da diligência 

do respectivo oficial de justiça, conforme extrato de consulta processual 

que segue anexo.É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, 

DETERMINO o cumprimento integral da decisão concessiva da liminar 

(50/52-v), de modo que OFICIE-SE o Ministério Público a fim de que o i. 

Presentante tome conhecimento da possível ocorrência de manejo da área 

com execução de extrativismo de madeira e desmatamento noticiado nos 

autos - fls. 44/49, com as devidas cópias necessárias e 

correlatas.Ademais, considerando a determinação do juízo deprecado de 

devolução da carta precatória expedida para citar pessoalmente o 

requerido José Marcos Riekowski, diante do inadimplemento da diligência 

do respectivo oficial de justiça, DETERMINO que INTIME-SE a parte autora 

para proceder ao devido recolhimento do valor ou manifestar/requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação 

das disposições do art. 485 e seguintes, do Código de Processo Civil (Lei 

n. 13.105/15).Sendo todos regularmente citados, INTIME-SE o requerente 

para que apresente a devida impugnação, nos termos e prazos legais 

disciplinados nos arts. 350 e 351 do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6185 Nr: 491-94.2005.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clédio Luiz Fabre, Daniel Fabre, Janice Damásio Fabre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Seefeldt Zelmann, Elizabete Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acyr Lourenço de Gouveia - 

OAB:6.040-PR, Carlos Humberto de Oliveira Junior - OAB:11208-B, 

Catanduva Serpa Sá - OAB:23257/PR, Edy Wilson Piccini - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pinheiro - OAB:MT 2621

 A exceção de pré-executividade apresentada pelos vencidos às fls. 

573/576, foi indeferida por este juízo (fls. 600/600-v).Às fls. 610/611, 

620/620-v e 631/631-v constam deferimentos dos pedidos de BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, os quais restaram igualmente infrutíferos, sendo que 

o extrato deste último se encontra arquivado na Secretaria deste juízo 

aguardando manifestação da parte exequente, conforme certidão de fl. 

633.À fl. 636 determinou a intimação pessoal da parte exequente para se 

manifestar nos autos, oportunidade em que foi apresentado o respectivo 

substabelecimento para que outra causídica retirasse o extrato da 

pesquisa realizada no INFOJUD (fls. 637/638).Por conseguinte, houve a 

expedição equivocada de carta precatória para Daniel Fabre, Janice 

Damásio Fabre e Clédio Luiz Fabre, este último outrora excluído do polo 

passivo (expedientes de fls. 639/640), sendo inclusive o único 

regularmente intimado, conforme certidões de fls. 646-v e 648.Decorrido o 

período deferido de suspensão dos autos (fls. 644).É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO.Sabe-se que os autores foram condenados ao pagamento 

de custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo executado nessa fase, tão 

somente, este último pelo respectivo causídico.Portanto, DETERMINO a 

remessa desses autos ao Contador/Partidor/Distribuidor deste juízo para a 

devida retificação dos polos desta ação, bem como realização do 

respectivo cálculo das custas e despesas processuais.No mais, 

considerando o encerramento da suspensão deferida à fl. 644, 

DETERMINO que INTIME-SE a parte exequente DR. CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR para manifestar/requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das disposições do art. 

485 e seguintes, do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/15).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Porto dos 

Gaúchos, 15 de agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em 

Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11737 Nr: 682-66.2010.811.0019

 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: Daniel Fabre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz dos Santos, Elizabete Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Humberto de Oliveira 

Junior - OAB:11208-B, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio de Aquino Lins - 

OAB:21050/MT, Haroldo de Moraes Júnior - OAB:6208/MT, Núbia 

Narciso Ferreira Souza - OAB:6247/MT, Wantuir Luiz Pereira - 

OAB:11.171/MT

 seguintes limites e confrontações: MP 01, marco de madeira cravado na 

margem do córrego Fiat, com ar coordenadas UTM de E=532088 e 

N=8.686349, partindo-se desse azimute verdadeiro de 171°05’40’’, 

percorrendo a distância de 11.736 metro, confrontando com a Fazenda 

Pascoalotto, até encontrar o MP 02, cravado na margem direito do Rio 

Souza Azevedo, com coordenadas UTM- de E=533905 e N=8.682707, 

partindo-se rio abaixo, com vários rumos e distâncias até encontrar o 

Córrego Fiat e o MP03 cravado na sua margem – fls. 09/10 do Processo 

Código 6185; QUESITO 2) QUEIRA O SR. PERITO INFORMAR SE A ÁREA 

LITIGIOSA E DISCUTIDA NESSE PROCESSO FOI OBJETO OU ESTÁ 

CONTIDA NA ÁREA DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por 

Daniel Fabre em desfavor de Samuel Rodrigues Pedro, Elizabete Oliveira 

da Silva, José Marcos Riekowski e CID Nepomuceno Vasconcellos 

autuado sob o n. 503-30.2013.811.0019 (21467), isto é 398,0215 

hectares, tendo como coordenadas 56°47’45’’W e 11°54’52’’S; 56°46’34’’W 

e 11°54’10’’S; 56°43’59’’W e 11°53’05’’S; e 56°42’27’’W e 12°01’20’’S – fl. 40 

do Processo Código 21467.Diante de tais circunstâncias e havendo nos 

autos impugnações da parte requerida e de seu assistente técnico acerca 

do Laudo Pericial confeccionado, bem como a apresentação de quesito 

complementar do juízo, entendo pertinente a intimação do Sr. Perito para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, esclareça os pontos objetos de 

divergências e dúvidas entre o relatório do assistente técnico com a 

perícia apresentada, minudenciando os aspectos necessários à 

compreensão do tema.Após os esclarecimentos, INTIME-SE novamente as 
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referidas partes/envolvidos para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias e façam-me conclusos os autos, inclusive para apreciação do pedido 

de direito de passagem.Sem prejuízo disso, DETERMINO o seguinte: i) 

certificação acerca da liberação dos valores depositados a título de 

honorários periciais; e ii) o desentranhamento das fls. 664/665, uma vez 

que trata de informações de carta precatória de outro processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35744 Nr: 1463-44.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir José de Seles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valcir José de Seles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 INTIMAR a exequente, para que proceda ao pagamento do valor da 

diligência da oficiala de justiça referente ao ato de mandado de intimação, 

no prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32397 Nr: 1048-77.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesimar Cordeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124

 I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a 

punibilidade de GESIMAR CORDEIRO DA SILVA, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. III. Após, certificado o trânsito em julgado 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.IV. 

Cumpra-se expedindo o necessário.São Félix do Araguaia-MT, 22 de 

Agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38686 Nr: 2443-36.2013.811.0017

 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): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4198/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente o já determinado à fl. 477, uma vez que, somente 

a parte autora se manifestou (fls. 478), estando o feito pendente de 

intimação da parte requerida para tal finalidade.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Após, nova conclusão, com brevidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38195 Nr: 2025-98.2013.811.0017

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para o fim de: a)CONDENAR o acusado 

Marcos Antônio de Souza, pela prática do delito tipificado no artigo 34, 

parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98, nos termos do artigo 387 do 

Código de Processo Penal.b)JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Marcos Antônio de Souza, pela prescrição da pretensão punitiva 

estatal, em relação ao delito previsto no artigo 29, caput e §1.°, inciso III da 

Lei 9.605/98, nos termos dos artigos 109, V, c/c 107, IV, do Código Penal. 

Em decorrência dessa decisão, passo a dosar a pena do crime do artigo 

34, parágrafo único, II, da Lei 9.605/98, em estrita observância ao disposto 

no artigo 68, caput, do CP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 43627 Nr: 660-38.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Alex dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Icety Antunes - 

OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. N° 43627

Vistos.

Trata-se de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, 

promovida por Banco do Brasil s/a em face de Juliano Alex dos Santos, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 26/33, as partes comunicam que celebraram um acordo, e pugnam 

pela homologação do mesmo.

É o breve relato. Decido.

Analisando o pedido descrito nestes autos às fls. 26/33, observo que ele 

atende aos requisitos exigidos para a sua procedência, posto que o ato 

jurídico não aparenta nenhuma eiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas 

partes às fls. 26/33, tornando-o parte integrante desta, e 

consequentemente julgo extinto o presente feito nos termos do artigo 487, 

inciso III do NCPC.

Custas e honorários conforme pactuado entre as partes.

P. R. I.

 Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 19 de setembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 45566 Nr: 1779-34.2015.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 Yamaha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Luz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil. Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, caso 

existente, sem condenação em honorários advocatícios. Em havendo 

requerimento defiro o desentranhamento das peças que instruíram a 

inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. 

I. Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 25 de agosto de 2017.IVAN 

LÚCIO AMARANTEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8468 Nr: 1147-91.2004.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovílio Siviero e outra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Intimação das partes interessadas através de seus advogados Drs. 

Afonso Sueki Miyamoto (parte autora) Dra. Daniela Caetano de Brito (parte 

requerida), para em conformidade com os expedientes de fls. 321/325, dar 

impulsionamento ao feito requerendo o que de direito. Vistos em correição, 

etc. Feito em ordem. Sem impulso oficial.Adote a secretaria as 

providências necessárias.Cumpra-se.São Félix do Araguaia – MT, 06 de 

fevereiro de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38726 Nr: 2474-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Roque de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para regularizar sua situação cadastral (CPF) na Receita Federal 

do Brasil, para que seja expedido a Requisição de Pequeno Valor e o 

Precatório. Ressalto que esses documentos já foram expedidos uma vez, 

porém foram devolvidos pelo TRF1, tendo em vista a irregularidade 

supracitada (fl. 40).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42758 Nr: 47-18.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPL, JPLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Cód. - 42786

EXECUTADO: Paulo Sergio Barbosa

 EXEQUENTE: Ana Lucia Peres Lima

ESPÉCIE: Ação Execução de alimentos, conforme rito do art. 733 do CPC.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos, no rito do art. 733, do CPC, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 

substituição processual da menor Janaína Peres Lima Barbosa 

representada por Ana Lucia Peres Lima, sua genitora, em desfavor de 

Paulo Sergio Barbosa.

Restou comprovado nos autos que o período executado neste feito, 

correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, 

abrangem o período executado nos autos de código 141197, estes de 

acordo com o rito expropriatório de execução.

Compulsando os autos, denota-se que o executado formulou proposta de 

parcelamento nos autos de código 141197, que foi devidamente aceito 

pela parte exequente, conforme se verifica às fls. 38 daqueles autos.

Desta forma, por ter sido decretada a prisão civil do executado neste 

processo, a teor da decisão de fls. 31/32, e sendo o débito relativo a 

estes autos, abrangido pela proposta aceita no feito que tramita sob o rito 

da expropriação, a revogação da ordem prisional é medida imperiosa.

 Relatei. Decido.

 Pois bem, encontra-se o executado com mandado de prisão civil em 

aberto referente aos períodos tratados em duplicidade, nestes autos e nos 

autos de código 141197, cuja proposta de parcelamento foi devidamente 

aceita pela parte exequente neste último, estando pendente apenas de 

homologação por este Juízo.

Em face disso, em consonância com o parecer ministerial de fls. 93, 

REVOGO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO, decretada às fls.31/32.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, expeça-se contramandado de prisão civil para todos os 

lugares, nos quais foi enviado o mandado de prisão preventiva do 

executado.

Ciência ao MP e a Defensoria Pública de Rondonópolis/MT.

Cumpra-se COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

São Félix do Araguaia-MT, 22 de Agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141197 Nr: 3191-29.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPL, JPLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3191-29.2017.811.0017 (Código 141197)

Natureza: Execução

Exequente: Ana Lucia Peres Lima

Executado: Paulo Sergio Barbosa

 Em manifestação de fls. 27/28, a parte executada apresentou justificativa 

na presente Ação de Execução de Alimentos, bem como, propôs um 

parcelamento do débito alimentar em 10 (dez) parcelas de R$ 109,90 

(cento e nove reais e noventa centavos), a ser pago no dia 20 (vinte) de 

cada mês, com início no mês subsequente a da homologação do ajuste.

Instada a se manifestar, a parte Exequente informou aceitar as razões do 

não pagamento, requerendo a homologação da proposta ofertada (fls.38).

Em parecer, o Ministério Público não se opôs, requerendo a homologação 

do acordo, com a suspensão do processo até que o executado cumpra a 

obrigação.

Desse modo, homologo por sentença a aludida avença estabelecida para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos.

 Conforme solicitado, determino a suspensão da presente execução, 

devendo o processo ser remetido ao arquivo provisório, “sine die”, até a 

data de 23/06/2019, ocasião em que a parte Exequente deverá ser 

intimada, para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se.

São Félix do Araguaia/MT, 23 de Agosto de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 1147-37.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Eleuza Tavares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Vanderlei Elias, Maria de Lurdes 

Rodrigues Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rossi Arantes 

Guimarães - OAB:35653/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 Em atenção às normas da CNGC/MT, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte autora para 

IMPUGNAR/CONTESTAR a Contestação c/c Reconvenção às fls. 21-54, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135255 Nr: 1656-02.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão de fl. 13, IMPULSIONO o feito à matéria para 

imprensa com o fim de INTIMAR a parte autora para apresentar os cálculos 

atualizados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45514 Nr: 1751-66.2015.811.0017

 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: Raimundo Abreu Luz

 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:

 IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim de INTIMAR a parte 

autora para apresetar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

77-94, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144803 Nr: 1800-05.2018.811.0017

 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: Rogério Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lizzia Kelly Ferraro Noya, Secretaria de Estado 

de Segurança Púbica de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo, com fundamento na da 

Lei 12.016/2009, DENEGO a ordem pretendida, julgando IMPROCEDENTE o 

pedido de segurança contido na inicial. Expeça-se incontinenti o 

necessário para o cumprimento da presente sentença. Não obstante, a 

Constituição Federal preveja a gratuidade apenas das ações de habeas 

corpus e habeas data de modo expresso (art. 5º, LXXVII), a Constituição 

do Estado de Mato Grosso acrescenta a figura do mandado de segurança, 

nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII – a gratuidade das ações de 

habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, 

além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei;” 

(grifei). Assim, deixo de emitir juízo condenatório quanto as custas e 

despesas processuais. De igual norte, deixo de emitir juízo de condenação 

no que tange aos honorários advocatícios, com fulcro nas Súmulas 512 e 

105, respectivamente, do STF e do STJ. Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 23 

de agosto de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41598 Nr: 2063-76.2014.811.0017

 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: Raimunda Batista Coelho Louzeiro, Albertino Bezerra 

Soares, Domingos Oliveira Adorno, José Lourivan Dias Morais, Rosa 

Gomes Brito, Luiz Jose Toledo, Valdemar Rodrigues Lopes, Jonas Dias 

Moraes, Francisco Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296, Thiago Barros da Silva - OAB:15.730

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar os 

requerentes a impugnarem a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17948 Nr: 870-02.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Putencio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados 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. 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. No mais, 

considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/03/2019 as 16:20 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 a Autarquia requerida.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 2387-03.2013.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Miguel Pressi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Mazieiro, Francisco Rodrigues Castro 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos.

Certifique a Secretaria quanto a efetiva citação do Requerido Francisco 

Rodrigues Castro Neto, diligenciando, caso necessário, a nova citação, na 

hipótese deste não ter sido intimado.

No mais, cumpra-se o contido na determinação de fls. 163.

Às providências

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40426 Nr: 1038-28.2014.811.0017

 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: Maria Goerete Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Lauro Korte Junior, Elisabeth 

Noschese Viviani Korte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andresa Batista Santos - 

OAB:306.579-SP, Gustavo Korte - OAB:14.983

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerido da setença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41031 Nr: 1569-17.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislane Gomes de Resende Barbosa, Joanir de 

Castro Camelo, João Ribeiro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa com o fim INTIMAR a parte 

autora para manifestar-se sobre as certidões de fls. 75 e 77, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134163 Nr: 911-22.2016.811.0017

 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: WM Empreendimentos, Participações e Agronegócios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizio Geraldo Craveiro 

Ramos - OAB:17874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante as certidões de fls. 94/95, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32703 Nr: 1380-44.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar a 

requerente a impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16674 Nr: 1446-29.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A FULLIN - Supermercado Bom Jesus, 

Marcos Antônio Queiroz Fullin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para citar o 

requerido no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42335 Nr: 2621-48.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Vagner de Jesus Teles, Jorceley do 

Carmo Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19077-A, Daniel Victor Farias Castro - OAB:17.609, 

JeffersonWeiss - OAB:17.628, Vanessa Rocha de Oliveira - 

OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerente a se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 132259 Nr: 2090-25.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Gomes de Melo, Vulgo Piranha, Geova 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:MT 24.731/O

 Vistos, em correição.

Decorrido o prazo, certifique-se no prazo máximo de cinco dias. As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33347 Nr: 2060-29.2011.811.0017

 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): Antonio Carlos Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Deixo de analisar o presente pedido de fl. 110/111, haja vista o tramite de 

embargos à execução em apenso.

 Com o julgamento dos Embargos à Execução em apenso (código 42205), 

translade-se cópia da r. sentença para estes autos.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27224 Nr: 605-82.2008.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa Domingues Borges, Márcio José Domingues 

Borges, LUCIMAR DOMINGUES BORGES SANTINI, Lucivania Domingues 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Serafim Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, Anatonoly Rodniuk Junior - OAB:OAB/MT 7963, 

Efraim Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - OAB:8834

 CERTIFICO QUE NESTA DATA ENTREI EM CONTATO COM O ADVOGADO 

SENHOR ANATOLY E SOLICITEI A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 64075

Vistos, etc.

 Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Josias Valério dos Reis, Joel 
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Domingos de Souza e Julian Marcos Gonçalves Paro pelo suposto 

cometimento dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

 No dia 21/08/2018, em que se aportou aos autos o ofício da MMª juíza da 

Comarca de Cáceres/MT, dando conta da impossibilidade de realizar a 

audiência de custódia, fora determinado por este juízo que se fizesse a 

escolta dos presos até esta comarca de Porto Esperidião/MT, para o fim 

de realizar-se referida solenidade nesta data de 22/08/2018 (204/205).

Contudo, aportou-se aos autos ofício nº 596/2018 da Cadeia Pública de 

Cáceres, dando conta da necessidade de redesignação de audiência 

dada a impossibilidade de recambiamento dos presos na presente data, 

uma vez que não possuem tempo hábil para providenciar equipe de 

escolta, bem como, encontram-se com sistema de diárias desativado, o 

qual possivelmente estaria desativado durante esta semana.

Vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO, FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante das informações do ofício retro, RESIGNO a audiência de custódia 

para o dia 27/08/2018 às 18h00min, devendo-se expedir oficio, com 

URGÊNCIA, à unidade prisional de Cáceres/MT, a fim de que procedam 

com o deslocamento (recambiamento) dos presos até o átrio do fórum da 

comarca de Porto Esperidião/MT, para referida solenidade, a qual será 

realizada por meio de videoconferência.

Intimem-se os réus e a defesa.

Ciência ao MP.

CUMPRA-SE.

 Porto Esperidião/MT, 22 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 32/2018/DF

 O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

ONSIDERANDO a pedido do Sr. Henrique Gustavo Hawerroth, Contador, o 

seu afastamento da Equipe Multidisciplinar, que atende aos fins do 

Provimento n°. 05/2015/CGJ.

 RESOLVE:

 I - ALTERAR em parte a Portaria de n°. 29/2016/DF, para substituir o Sr. 

Henrique Gustavo Hawerroth, pela servidora Lucinete Olivera Sousa, 

Distribuidora/Contadora do Juízo, matrícula n°. 24357, para atender aos 

fins do Provimento 05/2015/CGJ.

Publique-se.

Remeta-se cópia desta Portaria ao Conselho da Magistratura e à 

Corregedoria Geral da Justiça.

Querência-MT, 1 de agosto de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 3235-19.2018.811.0080

 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: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Bonmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 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. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ). Para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento.Na espécie, verifico que a comprovação da mora 

restou evidenciada nos autos, especialmente pela juntada do recebimento 

da notificação extrajudicial emitida, para o endereço constante do 

contrato.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 2435-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francinaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Considerando-se que o acusado informou não possuir advogado 

constituído (REF 68), a despeito de o causídico já ter manifestado nos 

autos, conforme se vê das petições de REF 35 e 63, INTIME-SE o 

advogado Dr. Anderson para esclarecer a dúvida, eventualmente juntando 

procuração de outorga de poderes assinada pelo acusado Antonio.

No mais, aguardem-se os autos em cartório a realização da audiência de 

instrução e julgamento já designada para o dia dia 31 de agosto de 2018, 

às 13h.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 787-15.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDARIS PEREIRA SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 95: Deixo de receber o petitório como embargos de declaração, eis 

que intempestivos.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de reconsideração, de modo que 

mantenho a sentença de REF 83 pelos seus próprios fundamentos.

Ressalto que, no tocante ao pedido de reconsideração, consigno que não 

se trata de hipótese que admite a apreciação por este Juízo. Da análise de 

tais argumentos, observa-se que a parte autora objetiva atacar o próprio 

conteúdo do decisum, não indicando eventual omissão, obscuridade ou 

contradição em seu conteúdo, a autorizar eventual retificação de ofício 

por este Juízo, mas suposto erro judiciário, que, em existindo, deve ser 

apontado pelo recurso próprio, que não é este.

Sendo assim, CUMPRA-SE integralmente a decisão de REF 83.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61540 Nr: 3235-19.2018.811.0080

 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: Banco CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Bonmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 
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REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência do Oficial de Justiça 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 

entrega do Ofício. 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. 

(Obs.: Busca e Apreensão são 2(dois) atos a serem cumpridos pelo 

Oficial de Justiça).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37371 Nr: 1154-05.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS NASCIMENTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2018, às 

15h40 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44662 Nr: 19-84.2017.811.0080

 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: EFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5.048/MT, Tulio Toyama Faleiro - OAB:19.014/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de Advogado, para que se 

manifeste acerca dos embrargos declaratórios apresentados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47378 Nr: 1286-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 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 12 

de novembro de 2018, às 16h20 (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.: 31921 Nr: 382-16.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 os termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Requerente 

Dr. DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS, OAB/GO 6.883 - A, para devolver 

os autos na Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51513 Nr: 3242-48.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA SALOMÃO ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18.828, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 249,00 (duzentos e 

quarenta e nove reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, referente a juntada de Mandado de Citção e Certidão, ref. 

17, de 22/05/2018, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de 

Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53825 Nr: 642-20.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Salomão Assis, VANIA SALOMÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 249,00 (duzentos e 

quarenta e nove reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, para que ele cumpra o Mandado Monitório de Pagamento, 

mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias 

o n l i n e ,  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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18684 Nr: 4-65.2010.811.0079

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - 

OAB:3669-A/MT, Guilherme Augusto Brescovici Milagres - 

OAB:13047/MT

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC.Sem custas ou honorários.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações 

de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41883 Nr: 837-73.2016.811.0079

 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: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Vistos.

Embargos de Declaração REF66: Considerando-se o erro de lançamento 

no sistema Apolo, o acolhimento dos Embargos de Declaração se revela 

tranquilo, fazendo constar a decisão de REF 60 da seguinte forma:

"Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int."

Ante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos, conforme 

fundamentação alhures.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34798 Nr: 1302-37.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagno Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Charles Kleber Rodrigues - OAB:OAB/MT 

15.876

 Caso não tenha condições de contratar, desde já NOMEIO como Defensor 

Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que 

atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, considerando que 

é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com urgência para, em caso de aceitação do 

múnus, apresentar a Memoriais Finais no prazo legal.

 FIXO os honorários advocatícios do advogado Dr. CHARLES KLEBER 

RODRIGUES, OAB/MT 15876, em 3,5 URH, conforme tabela de honorários 

da OAB/MT. Bem por isso, EXPEÇA-SE a respectiva certidão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54651 Nr: 2811-61.2018.811.0052

 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: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54668 Nr: 2827-15.2018.811.0052

 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: Francisco Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54650 Nr: 2810-76.2018.811.0052

 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: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54598 Nr: 2778-71.2018.811.0052

 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: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018, às 16:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53402 Nr: 2006-11.2018.811.0052

 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: RdSP, Rone Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018 às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 2797-77.2018.811.0052

 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: Leonilda Santos Peixoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 952-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESM, VBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

17/10/2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37401 Nr: 869-96.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta em 

detrimento ao ofício nº 451/2018 (anexo), redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 16H00MIN, devendo 

as partes serem intimadas nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54597 Nr: 2777-86.2018.811.0052

 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: Hilda Silva de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé em cumprimento a determinação judicial, que designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 13h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 2829-82.2018.811.0052

 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: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé em cumprimento a determinação judicial, que designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1454-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 2828-97.2018.811.0052

 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: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 17 de 

outubro de 2018 às 17:20 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41129 Nr: 1446-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 1446-40.2016.811.0052 – Código 41129.

Vistos em correição.

Em detida análise, DEFIRO a cota Ministerial de ref. 18, pelo que 

DETERMINO a expedição de carta precatória à Comarca de 

Rondonópolis/MT, no endereço declinado, visando a citação do réu ALEX 

DOS SANTOS MATOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27220 Nr: 301-82.2011.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thimóteo Neto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Custodio de Carvalho 

- OAB:OAB/MT 9.508

 Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 27 de outubro de 2018, às 13h30min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e o réu 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e ao final, interrogatório do réu, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória 

para inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75132 Nr: 2431-35.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio das Neves Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

MAURICIO DAS NEVES GOMES, já qualificado nos autos, foi denunciado 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas penas do art.129, 

§ 9º, do Código Penal, na forma do art. 7º, incisos I e II, da Lei n.º 

11.340/2006.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, do 

CPP.

 Devidamente citado (ref. 12), o acusado informou já possuir advogado 

constituído. .

Apresentada resposta à acusação, reservando-se ao direito de 

apresentar tese defensiva na ocasião das alegações finais (ref. 08).

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018, às 15h10min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

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.: 66087 Nr: 903-97.2016.811.0032

 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: Marilene Marcela Papa, HBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte autora, onde pleiteia 

pela expedição de ofícios ao DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL e 

OPERADORAS DE TELEFONIA, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida.

Inicialmente, imperioso esclarecer que com advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço da parte requerida junto aos 

sistemas INFOJUD, bem como as expedições de ofícios às operadoras de 

telefonia (OI, VIVO, TIM e CLARO).

INDEFIRO o pleito de pesquisa junto ao DETRAN/MT, isto porque o referido 

sistema visa, tão somente, a localização de veículo passível de restrição.

Restando frutífera alguma das pesquisas, desde já, determino a imediata 

citação da parte requerida.

 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.: 66729 Nr: 1150-78.2016.811.0032

 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: Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selio Carlos de Brito, Maclei A. de Brito – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MS 3556, FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - 

OAB:OAB/MS 16656, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - 

OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Analu da Silva 

Previato - OAB:65705, Priscila Consani das Mercês - OAB:65.693

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito em relação a 

SELIO CARLOS DE BRITO e o prosseguimento do feito em relação a 

MACLEI A. DE BRITO - ME, tudo com fundamento no art. 485, VIII, do Novo 

CPC.Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.Sem custas.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.: 82606 Nr: 2147-90.2018.811.0032

 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: MRdM, AMDMA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952
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 Vistos.

Considerando que a Defensoria Pública já assiste a parte autora na 

presente demanda, NOMEIO como advogada dativa para atuar em defesa 

da parte requerida a causídica Dra. ELAINE FREIRE ALVES - OAB nº 

12.952.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 02 

(dois) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso, a qual deverá ser intimada para 

acompanhar o feito.

Determino que a Secretaria desta Vara promova o cadastro da advogada 

dativa junto ao sistema apolo, habilitando-a na função de defensor dativo 

e, na mesma oportunidade, intimando-a do presente feito, bem como para 

comparecer à audiência de conciliaçao designada..

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeado(a) 

o(a) causídico(a).

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.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 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: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA, Milton David da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO a Liminar 

requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DA 

POSSE em benefício da parte autora, bem como PROÍBO a parte requerida 

e o embargante de praticarem atos que atentem contra a posse da parte 

requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 

caso de descumprimento da liminar, sem prejuízo da adoção de outras 

medidas eficientes ao cumprimento desta decisão.Concedo à parte 

requerida e ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação 

voluntária do bem, findo qual iniciará automaticamente a cominação da 

multa outrora estipulada.Autorizo, desde logo, caso seja necessário, força 

policial para o cumprimento do mandado.Por fim, consigno que nada 

impede que a questão seja reanalisada, caso sobrevenham fatos novos 

no curso da ação.Citem-se as partes requeridas para que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do Conciliador, 

que deverá abranger a lide posta nos autos de Cód. 66187.Translade-se a 

p r e s e n t e  d e c i s ã o  a o s  a u t o s  d o  E m b a r g o s  à 

execução.Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 22 de 

agosto de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72222 Nr: 951-22.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref. 27, a fim de determinar o desentranhamento do 

mandado de citação para nova tentativa de citação do réu.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82845 Nr: 2274-28.2018.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Donaldo Ricardo de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do requerente, com 

fulcro no art.487, inciso I, do CPC, a fim de que seja restituído veículo 

FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/FAB 2008, PLACA NKS-9073, CHASSI 

9BD15822786140102, COR BRANCA, RENAVAM 00969585713, devendo 

ser entregue ao requerente ou a seu procurador, desde que haja 

procuração com poderes específicos, mediante recibo a ser juntado aos 

autos.Oficie-se a Delegacia de Polícia para que tome conhecimento da 

presente decisão, bem como informe nos autos acerca do cumprimento, 

fazendo, inclusive, a juntada do respectivo recibo.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Após, arquive-se este incidente, com as anotações e baixas 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84001 Nr: 2903-02.2018.811.0032

 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: Manoel Inacio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.

Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que os poucos elementos probatórios 

coligidos aos autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, 

supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, 

razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54655 Nr: 2692-39.2013.811.0032

 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 - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdALdC, NGdCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:OAB/MT 2070-A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, Darlã Martins Vargas - 

OAB:5300-B/MT, MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - OAB:13749, 

Murillo Barros da Silva Freire - OAB:8942/MT, Rafael Pereira Correa 

- OAB:21342

 Posto isto, retiro de pauta a audiência outrora designada e, nesta 
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oportunidade, promovo a sua redesignação para o dia 13 de novembro de 

2018, às 16h00min.Defiro o pedido formulado pela parte autora, para fins 

de substituição de testemunhas (fls.371/372), devendo as mesmas 

comparecerem independente de intimação judicial.Por sua vez, defiro o 

pedido formulado pela parte requerida (fl.376). Promova-se a intimação 

judicial da testemunha Cesar Antoniano no endereço declinado nos 

autos.Ressalto que as demais testemunhas deverão comparecer em 

audiência independente de intimação do juízo.Intimem-se as partes para 

que, caso queiram, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 22 de agosto de 2018. Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82606 Nr: 2147-90.2018.811.0032

 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: MRdM, AMDMA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12.952

 Nos termos da Legislação vigente e Provimentyo 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a advogada do requerido da audiñia 

designada nos autos:EM obediência a decisão proferida neste processo, 

DESIGNO audiência de conciliação a realizar-se neste juízo e Comarca de 

Rosário Oeste-MT., sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio 

ao lado Prefeitura Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 18 de SETEMBRO 

de 2018, às 13:00 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18351 Nr: 1157-22.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Oswaldo Belluf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leocides Benedito da Silva, Gerson Benedito 

da Silva, Criszóstino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, Elarmin Miranda - OAB:1895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Alves Barbosa - 

OAB:4.945 OAB/MT, João Batista Alves Barbosa Júnior - OAB:12.888

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerido da penhora bacen/jud, realizada nos 

autos, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 2893-55.2018.811.0032

 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 CARLOS DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que dos elementos probatórios coligidos aos 

autos não se permite, com razoável grau de verossimilhança, supor que 

ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, razão pela 

qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.Com efeito, pelos 

fundamentos alhures, NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, o Dr. WINSTON CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com 

endereço profissional na AV. SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO 

PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 78032-175 (e-mail: 

winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser intimado desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.NOMEIO a Assistente Social deste 

Juízo para que, no prazo impreterível de 20 (vinte) dias, realize a perícia 

socioeconômica junto à residência da parte autora, a fim de avaliar suas 

reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado.CITE-SE o INSS, 

por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com a remessa dos 

autos para querendo contestar a presente demanda no prazo legal. Com a 

juntada dos respectivos laudos INTIMEM-SE desse logo as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54533 Nr: 2566-86.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.F. Gomes da Silva-ME (Junior Tur), 

Wemerson Feliciano Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:OAB/MT-15803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre o resultado da 

pesquisa bacen/jud juntado aos autos, bem como requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 147 Nr: 193-44.1997.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jary Bispo de Gusmão, Antonio Rodrigues da 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre o resultado da 

pesquisa bacen/jud juntado aos autos, bem como requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64950 Nr: 462-19.2016.811.0032

 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: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido do Dr. Winston Carlos da Silva, 

em data de 20/08/2018, foi agendada a Perícia para o dia 10/09/2018, às 

16:00 horas,na Clinica Espaço Saúde, situado na Rua Cel. Antônio Bruno, 

na Cidade de Rosário Oeste-MT.Nos termos do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

r. Perícia agendada para o dia 10/09/2018, às 16:00 h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72970 Nr: 1374-79.2017.811.0032

 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: LENIR BOAMORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido do Dr. Winston Carlos da Silva, 

em data de 20/08/2018, foi agendada a Perícia para o dia 10/09/2018, às 

16:00 horas,na Clinica Espaço Saúde, situado na Rua Cel. Antônio Bruno, 

na Cidade de Rosário Oeste-MT.Nos termos do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

r. Perícia agendada para o dia 10/09/2018, às 16:00 h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55819 Nr: 692-32.2014.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Neves de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Eugênio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por LUCIA NEVES DE SOUZA 

ALMEIDA e outros, em virtude do falecimento de EUGÊNIO DE SOUZA, 

devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico nos autos que os Requerentes comprovaram a 

condição de hipossuficiência, a fim de que seja concedida gratuidade de 

justiça. Posto isto, DEFIRO o pleito, concedo nos termos do art.98 e 

seguintes do CPC, a gratuidade de justiça, conforme requerido.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, assim como do artigo 

616, todos do Código de processo Civil.

 Ademais, verifica-se que a Requerente foi nomeada INVENTARIANTE 

conforme Termo de Compromisso acostado aos autos em fls.19, onde 

prestou compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua função.

Considerando que não há bens a inventariar, mas, tão somente, crédito de 

natureza trabalhista (Processo-RT nº 00493.2009.056.23.00-3), oficie-se 

o INSS para que apresente, acaso existentes, dependentes do de cujus.

Em seguida, intime-se a Fazenda Pública Estadual, para que, no prazo de 

15 (quinze dias), informe se há interesse no feito.

Intime-se o Ministério Público acerca do processamento do Inventário, a fim 

de que este intervenha na condição de custos iuris.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51393 Nr: 1490-61.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alicinha Marques de Moraes Pereira, Priscila 

Carolina Marques Pereira, Sandra Marques Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo José da Silva 

Costa - OAB:2.256

 Vistos.

Aguarde-se a chegada da carta precatória a comarca de Cuiabá, 

devidamente cumprida.

Após, estando encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos 

autos ao MP, e em seguida intime-se à Defesa constituída, para que 

apresentem alegações finais no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50965 Nr: 925-97.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Bastos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos.

Defiro o prazo de 10 dias para que a defesa traga aos autos o endereço 

atualizado do réu, e, sendo o caso, este poderá ser intimado para ser 

reinterrogado.

Homologo a desistência da testemunha EDER LEAL CAETANO.

Determino à Secretaria da Vara única que diligencie a cerca do 

cumprimento da carta precatória expedida para inquirição da testemunha 

JOSÉ MARCOS DA SILVA.

Após, abra-se vistas dos autos ao MP, e em seguida à Defesa constituída, 

para que apresentem alegações finais no prazo legal.

Após, conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82063 Nr: 1799-72.2018.811.0032

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido do Dr. Winston Carlos da Silva, 

em data de 20/08/2018, foi agendada a Perícia para o dia 10/09/2018, às 

17:00 horas,na Clinica Espaço Saúde, situado na Rua Cel. Antônio Bruno, 

na Cidade de Rosário Oeste-MT.Nos termos do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

r. Perícia agendada para o dia 10/09/2018, às 17:00 h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 678-48.2014.811.0032

 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: Lizete Isabel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de fsl. 104/109, é tempestivo. Nos termos do 

Provimento 56/2007 da CGJ impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

o autor para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80724 Nr: 914-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIO, LMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTACIO CHAVES DE SOUZA - 

OAB:19825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido do Dr. Winston Carlos da Silva, 

em data de 20/08/2018, foi agendada a Perícia para o dia 10/09/2018, às 

15:00 horas, na Clinica Espaço Saúde, situado na Rua Cel. Antônio Bruno, 

na Cidade de Rosário Oeste-MT.Nos termos do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da 

r. Perícia agendada para o dia 10/09/2018, às 15:00 h.
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Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 65221 Nr: 501-55.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO CLARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 . A competência é firmada pelo domicílio atual declarado pela parte autora 

e não com base em documentos diversos e antigos, colacionados aos 

autos. 4. Trata-se de competência funcional, afigurando-se em hipótese 

de competência absoluta, prevista em norma constitucional. 5. Conflito de 

Competência conhecido, declarando-se a competência do Juízo de Direito 

da 1a Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura/RO, o suscitante. (CC 

0061369-39.2014.4.01.0000 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.376 de 

29/10/2015)”Ante ao exposto, e como em feitos como o presente firma-se 

a competência pelo foro do domicílio da parte autora, com suporte no art. 

109, § 3º da Constituição Federal, reconheço que esta vara não é 

competente para conhecer dos pedidos formulados na exordial, e, por 

consequência, com amparo no art. 64, § 1º, do CPC, DETERMINO o 

encaminhamento deste feito à Comarca de Várzea Grande/MT. 

Remetam-se os autos àquela Comarca.Proceda-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 821-08.2013.811.0053

 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: RDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fls. 34: Remetam-se os autos à Defensoria Pública, a fim de dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

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 -, REVOGO a nomeação da 

advogada dativa realizada às fls. 35.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6974 Nr: 386-15.2005.811.0053

 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: MARIA DE LOURDES DANTAS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros de fls. 221-229.

Cumpra-se o item 3 da decisão de fls. 210.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 45656 Nr: 227-62.2011.811.0053

 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: ARLY CABRAL, ARLINDO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS DE PRUDENTE GONÇALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Binotto Pereira - 

OAB:14396-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 

pedido deduzido por Arly Cabral e Arlindo Cabral em face de Herdeiros de 

Prudente Gonçalves de Queiroz, para DECLARAR em favor dos 

Requentes o domínio do bem imóvel descrito na peça inicial por meio da 

usucapião. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução de mérito, esta 

demanda, à luz do art. 487, I do CPC.Expeça-se o competente mandado 

para transcrição no Serviço de Registro de Imóveis, mediante pagamento 

das obrigações fiscais, taxas e demais emolumentos que se fazerem 

necessários, à expensa dos demandantes, determinando seja registrado e 

matriculado o imóvel, para que sirva de título dominial aos autores.Deixo de 

condenar a parte ré ao pagamento de custas e processuais e honorários 

advocatícios, posto que trata-se de revel citada por edital e assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento 

nº 42/2008-CGJ.Intimem-se os Requerentes por meio de seu patrono. 

Dispenso a intimação dos requeridos. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 60059 Nr: 1311-64.2012.811.0053

 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: MJCS, GRACILENE CONCEIÇÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - 

OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 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 -, FIXO em 3 (três) URH (R$ 

2.689,53) a verba honorária do advogado da parte Autora, avaliando a 

complexidade da causa.

Impende destacar que a tabela da OAB/MT destinada ao 

preestabelecimento de valores relativos aos serviços da advocacia, 

possuí natureza meramente orientadora, não vinculando as decisões do 

Poder Judiciário, consoante arestos a seguir colacionados:

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 

ALEGADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADO NA TABELA DA OAB/PR. INOCORRÊNCIA. 

VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO DE 

ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO, QUE ABRANGE A 

ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 619 E 620, AMBOS DO CPP. 

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1437083-5/01 - 

Antonina - Rel.: Macedo Pacheco - Unânime - J. 21.07.2016).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS. 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS 

FIXADOS EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELO JUÍZO A QUO. NÃO 

OBRIGATORIEDADE DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. VÍCIO 

INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS (TJPR - 2ª C.Criminal - EDC - 

1414304-1/01 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: Laertes Ferreira Gomes - 

Unânime - J. 30.06.2016 ).”

Expeça-se o necessário.
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 Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86855 Nr: 1136-60.2018.811.0053

 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: GNCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 20: DÊ-SE vistas dos autos ao MP e a DP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84373 Nr: 93-88.2018.811.0053

 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: EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 50: Previamente à análise do pedido de nomeação de defensor dativo, 

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, designo nova data para 

realização de audiência de conciliação para o dia 18/09/2018 às 10:30 

horas. Consigne-se que a ausência injustificada das partes na audiência 

de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da 

justiça.

INTIME-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87495 Nr: 1413-76.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GALVÃO DE FRANÇA, MARIA APARECIDA 

CECOLIN GALVÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HE PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Felicio Giocomini Rocco 

- OAB:246281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ADEQUE a parte requerente o valor da causa àquele do pedido deduzido 

na lide principal, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo.

Intime-se.

 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

 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86991 Nr: 1195-48.2018.811.0053

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELSON TELES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85810 Nr: 722-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Celson Ferreira de 

Lima - OAB:11092/MT, RAIZA RAFAELLA - OAB:23526, VIVIANA 

KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - OAB:11247

 Intimação da parte requerida da decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82868 Nr: 1675-60.2017.811.0053

 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: AGOSTINHO GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - 

OAB:8597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a necessidade de comprovação das condições de 

segurado especial do Autor, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 20/09/2018 às 16h00min, 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.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81951 Nr: 1256-40.2017.811.0053

 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: EDMUR AUGUSTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO NOVA GALILÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAYAMA 

- OAB:14119/O

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

de declaração opostos, eis que tempestivos, contudo, NEGO-LHES 

provimento. No mais, mantenho a solenidade designada.Ref: 70: Defiro as 

benesses da justiça gratuita à requerida Associação Nova 

Galiléia.Intimem-se por DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87502 Nr: 1414-61.2018.811.0053

 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: OSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS, OSDS, VKSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Cuida-se de ação de Oferecimento Alimentos c/c Alimentos 

Provisórios, movida por Odair Saturnino da Silva em face de Odair Santana 

da Silva e Vanessa Kamila Santana da Silva, representados por sua 

genitora Juliane Luz de Santana, devidamente qualificados na exordial. O 

Requerente qualificou o endereço dos Requeridos como sendo na 

comarca de Comarca de Várzea Grande/MT. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, 

evidenciado que os infantes e a genitora residem na Comarca de Várzea 

Grande/MT, é do Juízo dessa localidade a competência absoluta para o 

processo e julgamento da causa, na forma do art. 147, I, do Lei nº 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre o tema, 

confiram-se os seguintes julgados (grifamos): “(...) CONFLITO POSITIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE 

BUSCA E APREENSÃO DE FILHO MENOR. GUARDA JÁ EXERCIDA POR UM 

DOS GENITORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, ART. 147, I). SÚMULA 383/STJ. 1. A competência para 

dirimir as questões referentes à guarda de menor é, em princípio, do Juízo 

do foro do domicílio de quem já a exerce legalmente, nos termos do que 

dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Nos 

termos do enunciado da Súmula 383/STJ, "A competência para processar 

e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro 

do domicílio do detentor de sua guarda". 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE RECIFE - PE. (CC 126.175/PE, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 

14/03/2014)” Com base nessas considerações, depreende-se, por força 

de proposição lógica, o deslocamento da competência do processo. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do 

Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, para o qual determino a remessa 

dos presentes autos, com as anotações e baixas devidas. Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6932 Nr: 495-29.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECI FURTUNATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Carvalho de 

Oliveira - OAB:8806-A, Cesar Adriane Leôncio - OAB:9154, EMILENE 

SOUZA BORGES - OAB:13186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82138 Nr: 1355-10.2017.811.0053

 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: ANGELA MARIA ALVARENGA DE ARRUDA, LEVY 

ESPIRITO SANTO PADILHA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAÚJO - 

OAB:12247/O, RAÍSSA CRISTHINE ALMEIRA DE ARAUJO - OAB:24.390 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de ref. 08, INTIMEM-SE as partes, por meio de 

seu causídico (ref. 10), para que manifestem-se acerca dos alimentos em 

favor da filha menor do casal Yasmin Victoria Alvarenga Padilha de 

Arruda;

Considerando a procuração em nome dos autores acostada em ref. 10, 

procedam-se às alterações necessárias no sistema Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87504 Nr: 1416-31.2018.811.0053

 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: MRDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/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 conciliação para o dia 11/09/2018 às 

12:00 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora.CIÊNCIA ao MP.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.: 87503 Nr: 1415-46.2018.811.0053

 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: RMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/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 conciliação para o dia 11/09/2018 às 

11:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providencias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3482 Nr: 398-34.2002.811.0053

 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 TIMÓTEO DE ALMEIDA, MFDO, LRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Bezerra Pache - 

OAB:2.280, Nilo Alves Bezerra - OAB:2830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação de terceiros interessados incertos e 

desconhecidos..

Sentença: Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por José Timóteo de Almeida em 

face de Francisco Duarte, Odete Rodrigues Duarte e Antonino Pinto de 

Miranda, para declarar em favor do autor o domínio útil dos bens imóveis 

descritos na peça inicial.EXPEÇA-SE o necessário.Custas e despesas 

processuais, eventualmente existentes, devidas pelos demandantes. Sem 

condenação em honorários advocatícios pela ausência de lide.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se o curador especial da 

parte requerida e demais interessados incertos e desconhecidos. Ciência 

ao Ministério Público.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, MARCELA ROSA 

KOLODZIEJ, digitei.

Santo Antonio do Leverger, 22 de agosto de 2018

Marcela Rosa Kolodziej Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1427-31.2016.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, para 

que surta seus regulares e jurídicos efeitos.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 38150 Nr: 659-18.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS BIBIANA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Maria Reveles da 

Conceição - OAB:8448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição.

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Fica mantida a audiência designada, pois que a contumácia da parte 

requerida, por si só, não carreia à procedência dos pedidos iniciais.

Mister a comprovação dos requisitos legais hábeis à reintegração de 

posse.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 1386-93.2018.811.0053

 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: RITA DE CASSIA SANTOS DA SILVA, Espólio de 

GIOVANI AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DE JESUS DA GUIA RIBEIRO DA 

SILVA, ANDERSON SEBASTIÃO E SILVA, GILBERTO ROSA E SILVA 

JUNIOR, HAMILTON JOSÉ E SILVA, LAURA APARECIDA FONTOURA 

ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

TRAGA a parte requerente o endereço dos requeridos, para viabilizar a 

citação.

Prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

 Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87506 Nr: 1417-16.2018.811.0053

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELIO NOGUEIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR MEDEIROS DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL ANTONIO BREDA - 

OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ao que parece, a notificação extrajudicial não foi entregue à parte 

requerida.

Manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, pena de não 

deferimento da liminar pleiteada.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87332 Nr: 1326-23.2018.811.0053

 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: JOELMA DE MELLO, ANA BENEDITA DE MELLO, SERGIO 

DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MTPREV - MATO 

GROSSO PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensor - OAB:, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA 

BORTOLOTO - OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido, para determinar à 

parte requerida implemente a pensão por morte de Aércio Gonçalves de 

Melo em benefício dos requerentes.EXPEÇA-SE o necessário.No mais, 

CITEM-SE os requeridos para apresentar a defesa que entenderem 

cabível, no prazo legal, pena de revelia.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74170 Nr: 1688-30.2015.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para 

decretar a interdição do Requerido José Dias de Amorim, ao tempo em que 

nomeio como sua curadora Martinha Auxiliadora de Amorim Silva, para a 

prática dos atos civis da vida do(a) interditado(a), ficando limitado(a) aos 

atos da curatela aos de transações civis simples, recebimento de 

benefícios, requerimento de benefícios junto a quaisquer órgãos públicos 

ou assemelhados em qualquer esfera, sem autorização para dispor de 

bens ou direitos do(a) interditado(a). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do(a) interditado(a). 

Nos termos do artigo 755, § 3°, do novo Código de Processo Civil, a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado na plataforma de editais do conselho 

nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impressa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes do(a) interditado(a) e do(a) 

curador(a), a causa de interdição, os limites da curatela e, não sendo total 

a interdição, os atos que o(a) interditado(a) poderá praticar 

autonomamente. O(A) curador(a) nomeado(a) deverá prestar o 

compromisso definitivo nos termos dos artigos 759 e seguintes do CPC. 

Sem custas nem honorários a deliberar. Após o transito em julgado, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 1389-82.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO RICARDO DE AMORIM, DANIEL VINICIUS 

DE AMORIM, DENIS FRANCISCO DA SILVA, ADILSON AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262, DEBORA SMERDECK PIOTTO - OAB:22984/O, 

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Vistos etc.

Ante a informação de Ref: 228, DESIGNO o interrogatório do acusado 

IAGO para o dia 03 de outubro de 2018, às 15h00min.

Considerando que a defesa se dipôs em apresentar-se sem intimação, 

dispenso a expedição de mandado, devendo o acusado ser intimado 

através do seu patrono (DJE).

Dispenso as intimações pessoais dos demais acusados.

 Intimem-se os advogados por DJE.

Proceda-se a BAIXA no sistema apolo, pois não há mais acusado preso 

nesta ação penal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68922 Nr: 700-43.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINÉIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC/2015, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários à 

concessão do benefício. Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido.Condeno a parte 

Autora em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento 

no §2º, do art. 85, do CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua 

exigibilidade em virtude de deferimento de justiça gratuita.Dou por 

publicada a presente sentença com a entrega dos autos em Cartório. 

Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, arquivem-se.Intimem-se.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82277 Nr: 1443-48.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE PAULA PAIXÃO, JACQUES DOUGLAS 

GALDINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662/0

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta dos réus Jacques Douglas Galdino de Almeida e 

Yuri de Paula Paixão, apresentada por meio de advogado dativo, ocasião 

em alegaram, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de 

indícios da autoria, e, no mérito, reserva-se ao direito de produção de 

provas.

Não obstante as alegações trazidas pela parte requerida, entendo que 

restam indícios suficientes para a deflagração da persecutio criminis pelos 

depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial. Ademais, não se pode 

olvidar do direito de produção de provas que goza o órgão ministerial.

Assim, por tais razões, entendo por refutar as alegações da defesa.
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Assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição 

sumária (art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 14h00min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defensoria Pública, o réu e as 

testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE os policias militares e os acusados, que encontram-se 

PRESOS.

Por fim, ante o retorno das atividades da DPE nesta comarca, REVOGO a 

nomeação do advogado nomeado. Pelo labor prestado, e, em atenção à 

complexidade da causa, FIXO, a título de honorários, a quantia de 02 

(duas) URH’s. Expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68535 Nr: 417-20.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo advogado dativo, 

aludindo omissão na sentença prolatada nestes autos. Isto porque, houve 

omissão conquanto à verba honorária do eminente Advogado dativo.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o embargante.

Efetivamente não houve a previsão judicial acerca da verba honorária a 

que faz jus o Patrono do requerido. Cediço que todo trabalho deve ser 

remunerado.

Diante disto, mister sua apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a 

verba honorária, em benefício do Advogado dativo do requerente, em 01 

(uma) URH’s. Expeça-se a respectiva certidão.

 Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 1582-23.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - 

FACULDADE DE QUATRO MARCOS, JÚLIO CÉSAR ANDRÉ, ALZIRA 

CASTILHO, JAIME CASTILHO JÚNIOR, ILSON CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939/MT, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA 

FABRINI - OAB:6.896 OAB-MT, FRANCIELLY APARECIDA STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO 

JUNIOR - OAB:13565/MT

 Cuida-se de Exceção de Pré-executividade oposta por Educare Gestão 

de Educação Ltda – Faculdade de Quatro Marcos em face da execução 

que lhe move a União – Fazenda Nacional, aduzindo, em síntese, 

inexigibilidade da execução, em razão da declaração de nulidade da 

citação por edital. Manifestação do excepto em referência nº. 199/216.É o 

relato do necessário.Fundamento e DECIDO:É cediço que o cabimento da 

exceção de pré-executividade decorre de construção doutrinária e 

jurisprudencial, sendo cabível nos casos em que a questão invocada for 

passível de ser conhecida de ofício pelo magistrado, ou seja, deve 

envolver matéria de ordem pública, bem como ser desnecessária a dilação 

probatória.Com efeito, é de se frisar que a admissibilidade da exceção de 

pré-executividade está igualmente condicionada à verificação de outro 

requisito, a saber, o relativo à perceptividade do vício apontado.In casu, 

pretende a excipiente, com a apresentação da exceção de 

pré-executividade, discutir pretensa impenhorabilidade dos recursos do 

FIES, asseverando, para tanto, que são de aplicação compulsória em 

educação.Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de 

pré-executividade apresentada à referência nº. 163/197.Por conseguinte, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o andamento a execução, requerendo o que entender de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23355 Nr: 979-13.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SILVEIRA, MARIA TERESINHA 

GALBIATTI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA - 

EMPREENDIMENTOS RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 AUTOS Nº 979-13.2010.811.0039

CÓDIGO Nº 23355

Vistos em correição nos termos da PORTARIA Nº 021/2018-CA.

Processo em ordem.

Diante da complexidade do feito, voltem os autos conclusos para análise 

após decorrido o período correicional, com prioridade.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53102 Nr: 884-75.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGAPOLPAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUCOS LTDA, JORGE DE PAULA NETO, JORGE DE PAULA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPELEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº 884-75.2013.811.0039

CÓDIGO Nº 53102

Vistos em correição nos termos da PORTARIA Nº 021/2018-CA.

Processo em ordem.

Diante da complexidade do feito, voltem os autos conclusos para análise 

após decorrido o período correicional, com prioridade.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66057 Nr: 2302-77.2015.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 intimação do advogado da parte requerida para que conforme a certidão 

de ref. 76, o réu manifestou o desejo de apelar da sentença.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57386 Nr: 1831-95.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 AUTOS Nº 1831-95.2014.811.0039

CÓDIGO 57386

Vistos em correição.

Tendo em vista que os presentes autos de embargos à execução já fora 

julgado, determino que sejam transladadas cópias das principais decisões 

para o feito principal, qual seja, processo Cód. 20184.

Após, desapensem os presentes autos e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52862 Nr: 633-57.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO PANTALIÃO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, LUANA SILVA LIMA - OAB:16050-O, 

REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20911 Nr: 1091-16.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DA PAZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação 

Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LOMBARDI SANT 

ANNA - OAB:SP 278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE BORGES - 

OAB:169782, ROBERTO CARDONE - OAB:196924-SP

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 16918 Nr: 128-42.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PATROCINIA DO CARMO HONORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme determinado anteriormente, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26052 Nr: 1670-90.2011.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PABLO PEREIRA DA ROCHA, GREICIELI PEREIRA 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SOARES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, FAUSTINO LOPES 

DOS SANTOS - OAB:MT 11.135, JACKELINE OLIVERA DA SILVA - 

OAB:8310B, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1670-90.2011.811.0039

CÓDIGO 26052

Vistos.

 Solicite-se a devolução da carta precatória expedida nestes autos 

devidamente cumprida no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de julho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24564 Nr: 187-25.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VASCONCELOS DE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 187-25.2011.811.0039

CÓDIGO 24564

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19674 Nr: 2881-69.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

HSBC BANK BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/SPnº317.407, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/O, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A, 

THOMAZ H. R. DE CARVALHO - OAB:MS12476

 AUTOS Nº 2881-69.2008.811.0039

CÓDIGO 19674
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Vistos em correição.

Os presentes autos demandam análise aprofundada, de modo que serão 

analisados em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, cujo plano de 

trabalho será elaborado no termo de correição, consoante art. 21, inciso 

V, da CNGC/TJMT.

Finalizada a correição, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106220 Nr: 4666-31.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data do dia 17.10.2018 às 

13h40min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106220 Nr: 4666-31.2017.811.0078

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018, às 13h40min na 

sede deste Juízo. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72856 Nr: 436-82.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS, 

JOSÉ JOÃO GOMES, GIANA CARLA GOMES FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO a consulta via sistema INFOJUD para pesquisa de endereços do 

executado JOSÉ JOÃO GOMES, e juntado aos autos o protocolo de 

consulta com endereços diferentes dos já constantes nos autos, 

expeça-se o devido Mandado de Busca e Apreensão.

Caso o endereço encontrado seja o mesmo, ou caso a diligência seja 

infrutífera, intime-se o exequente para dizer os rumos da execução no 

prazo de 05(cinco) dias.

Proceda a secretaria com atualização dos advogados cadastrados 

conforme petição de fl. 181.

Cumpra-se com URGÊNCIA expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 22 de agosto de 2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 2460-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LTAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada nos autos (ref. 13) na data de 

17.10.2018 às 13h00min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105493 Nr: 4357-10.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de instrução e julgamente designada para a data do dia 

04.10.2018 às 16h00min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70053 Nr: 1560-71.2011.811.0078

 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: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, EDSON ROBERTO NAZARIN, NEIDE CAETANO 

NAZARIN, LEANDRO CAETANO NAZARIN, DAIANE CAETANO NAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Cerealista Londrina 

LTDA em face de Planalto Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA (CNPJ 

06.218.350/0001-05).

A exequente formulou pedido de penhora online (fl. 303).

Posto isso, DEFIRO a penhora online em nome do executado Planalto 

Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA (CNPJ 06.218.350/0001-05), no 

valor atualizado da execução (R$ 34.289,58) e, nesta oportunidade, anexo 

a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, os executados deverão ser 

intimados para impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do 

artigo 525, caput, do NCPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil/2015, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.
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Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 22-08-2018.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110393 Nr: 2303-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 17.10.2018 às 

14h00min na sede deste Juízo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27806 Nr: 846-53.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Léo Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Seguros DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8.184-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 96, via 

malote digital, para a Comarca de RIO DE JANEIRO-RJ. Código de 

rastreabilidade: 81120183604910

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30612 Nr: 322-22.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junta Comercial do Estado do Paraná, Estado 

do Paraná, Luiz Inácio Amâncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 80, via 

malote digital, para a Comarca de CURITIBA/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183604685 - 81120183604686 - 81120183604687

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23124 Nr: 15-73.2015.811.0094

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência 4102-5

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DOURADO - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos, etc.

Certificada a tempestividade à fl. 37.

Recurso de apelação (fls. 31/35), proposto na vigência do NCPC, a 

apelação terá efeito suspensivo (art. 1.012 do NCPC), ausentes as 

hipóteses do § 1º do art. 1.012 do NCPC.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo, de 15 

(quinze) dias, art. 1.010, § 1º do NCPC.

Apresentando o apelado, apelação adesiva, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §2º do NCPC.

 Após, não se tratando de nenhuma hipótese do juízo de admissibilidade 

(§3º do art. 1.010 do NCPC), com ou sem apresentação das 

contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63383 Nr: 1262-42.2018.811.0108

 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): Reginaldo Alves Rodrigues, ANTENOR SETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para manifestação no prazo de 15 dias quanto a certidão negativa de 

citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41703 Nr: 578-93.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOPOAGRO TOPOGRAFIA E AGRONOMIA 

LTDA ME, MELISSA ESTEVES DUQUE, Milton Jose Knorst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de suspensão requerido, razão pela 

qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25419 Nr: 23-47.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Carderalli, Márcio Carderalli, AILTON 

CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B

 (...) Ato contínuo, determino que o leilão seja realizado no prazo de 30 

dias, por meio eletrônico, fixando-se, desde já, como preço mínimo em 

60% da avaliação, autorizando a negociação, via leiloeiro, da forma de 

pagamento, limitada aos percentuais e quantidade de prestações fixadas 

no art. 895 do NCPC.Ante a inexistência de leiloeiro judicial efetivo neste 

Juízo, e com esteio na legislação processual de regência e regramento do 

Decreto 21.981/32 e da Lei 4.021/61, nomeio leiloeiro público para tal 

mister, assim o fazendo na pessoa de CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, legalmente habilitada nos órgãos de classe respectivos (JUCEMAT, 

FAMATO, etc.) e operante do sistema e padrão LEILÕES JUDICIAIS 
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SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de experiência funcional (art. 

880, § 3º, CPC).Na consecução do seu labor, a leiloeira nomeada deverá 

fiel obediência ao artigo 884 do CPC e artigo 19 e ss. do Decreto nº 

21.981/32 c/c artigo 5º e ss. da Lei nº4.021/61, viabilizando o 

praceamento público presencial ou eletrônico, através da rede mundial de 

c o m p u t a d o r e s ,  c o m  o b s e r v â n c i a  d o  P r o v i m e n t o 

025/2011/CMag/TJMT.Oportunamente, expeça-se o edital para fixação no 

lugar de costume e publicação na rede mundial de computadores, em 

especial nos sítios eletrônicos especializados em alienações judiciais, bem 

como na imprensa escrita e falada, preferencialmente de âmbito regional. 

Conste no edital que a praça ou leilão se realizará por meio eletrônico, 

atendidos os lances de conformidade com o previsto na norma 

processual.Intimem-se os executados, bem como seus cônjuges, se 

casados forem, por meio de edital, do dia, hora e local da alienação 

judicial.Quanto ao pedido de reserva de honorários sucumbenciais à 

banca advocatícia que representada o exequente, manifeste-se o Banco 

do Brasil, no prazo de 05 dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64762 Nr: 2121-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NUNES FERRAZ, ISAURA ALVES 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANE TEIXEIRA DARIO - 

OAB:18423, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:MT 7170-B

 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 das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46214 Nr: 1908-91.2014.811.0108

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cenir Jose Dallabrida, TALITA RAQUEL 

DALLABRIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:MT0009202O, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Impulsiono os autos para promover a intimação do(a) douto(a) advogado 

FABIO SOUZA PONCE, OAB 9202/MT , com carga do presente feito, para 

no prazo de 3 dias, proceder a devolução do feito em secretaria, nos 

termos do art. 234 §2º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25108 Nr: 1384-36.2010.811.0108

 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): DIRCEU LUIZ DEZEM, MARLI PETZOLDT 

DEZEM, Paulo Gilberto Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que decorreu o prazo de suspensão requerido, 

razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, 

por seu procurador, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36451 Nr: 417-94.2009.811.0085

 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: GSDC, IPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da advogada 

dativa nomeada às fls. 55, Dra. Marisa Terezinha Vesz, acerca da 

sentença acostada às fls. 59/60.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36382 Nr: 585-96.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITERRA SOCIEDADE EDUCACIONAL DE 

TERRA NOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARISA TEREZINHA 

VESZ, para devolução dos autos nº 585-96.2009.811.0085, Protocolo 

36382, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-22.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MORESCO RIZZIERI (REQUERENTE)

NADIR MORESCO (REQUERENTE)

EVA MARIA MORESCO (REQUERENTE)

EDILSON LUIZ RIZZIERI (REQUERENTE)

DAILON RIEDI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000021-22.2017.8.11.0085 REQUERENTE: EDILSON LUIZ 

RIZZIERI, ROSELI MORESCO RIZZIERI, NADIR MORESCO, EVA MARIA 

MORESCO REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. É o 

necessário. Fundamento e decido. Como de conhecimento, a dicção do 

artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes na sentença. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: “A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 
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verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da 

outra.” (negritos originais). Com efeito, não há que se falar em contradição 

ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, do CPC, uma vez que a sentença 

proferida encontra-se devidamente fundamentada, indicando a razão da 

extinção dos autos ante o valor atribuído a causa. A questão envolve erro 

ou acerto do Juízo sobre a apreciação do mérito, o que reclama outra 

espécie de recurso para o seu desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO 

RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA 

E DE REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não 

merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar 

omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo 

do embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados.(STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida 

e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença, nos termos do 

art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes 

em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da 

sentença supracitada. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, 08 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão 

Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 3892 Nr: 342-89.2003.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Maria dos Santos França, Espólio de 

Cleofilo Carneiro Geraldes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Manoel de Almeida 

- OAB:2559/MT, Roberto Jonas de Macedo - OAB:3.565/MT

 Em cumprimento ao Artigo 8º da Ordem de Serviço nº 01/2017- Vila Bela e 

ao Artigo 1.238, § único da CNGC, devido ao decurso do prazo de 

suspensão do processo requerido às fls. 208, encaminho os autos ao 

setor de publicação de expediente, com a finalidade de INTIMAR os 

advogados do requerente para, querendo, praticar as diligências 

necessárias (dar andamento ao feito), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53130 Nr: 1255-22.2013.811.0077

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Willian Nascimento Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho 

Lemos, Carlos Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8.443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287, Anacleto Giraldelli Bezerra - OAB:23.216, 

FABIO SILVA DOS SANTOS - OAB:9473/O, Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 Intimação dos advogados do embargado acerca do r. despacho de fls. 

80, a seguir transcrito: "Vistos, etc. Com fundamento no art. 1.023, §2º, do 

Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de 

declaração opostos. Caso se trate de sentença conjunta, deverá a parte 

observar eventual interposição de embargos por meio de petição nos 

autos em apenso, pois o julgamento dos embargos também será em 

conjunto. Havendo embargos de ambas as partes, a vista será sucessiva, 

iniciando-se pela parte autora". Outrossim, procedo com a INTIMAÇÃO 

para querendo, no prazo legal, manifestar sobre os Embargos de 

Declaração de fls. 77/78.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58610 Nr: 526-88.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662-MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o juízo foi induzido a erro pela 

informação errada que consta às fls. 147, de que o interrogatório do réu 

foi gravado em vídeo e áudio na Comarca deprecada.

Na verdade, a carta precatória Código 174350, 3ª Vara de Pontes e 

Lacerda/MT, para interrogatório do acusado, ainda está em trâmite naquele 

juízo e, por ser eu também o Magistrado designado para jurisdicionar em 

cumulação aquela Vara, determinei hoje a designação de audiência para 

interrogatório do acusado naquela Comarca no dia 28/08/2018, às 

13h00min.

Assim, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 223/224, para 

sanar a contradição da decisão de fls. 219/220v, revogando seu último 

parágrafo.

Aguarde-se o retorno da carta precatória cumprida e, após sua juntada, 

dê-se vista às partes para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58556 Nr: 514-74.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Javani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taires Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacob Olivar Alievi - OAB:

 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), por meio de publicação no Dje em nome de 

seu advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54973 Nr: 1290-45.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Paula Profeta Ribeiro, Mariana Profeta Ribeiro 

Rocha, Fábio Marcelo Profeta Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Rocha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Delis de Queiroz - 

OAB:16.802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

1- Intimem-se as partes para informar se o acordo juntado nestes autos se 

refere somente ao processo Código 54973 ou se abrange também o débito 

do processo Código 54692. Prazo de cinco dias.

2- Após, vista ao Ministério Público sobre acordo firmado entre as partes.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58179 Nr: 350-12.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Batista de Melo, João Carlos 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Vista à Defesa para apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58556 Nr: 514-74.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Vilma Poquiviqui Javani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taires Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacob Olivar Alievi - OAB:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da quantia de R$ 

1.086,46 (um mil, oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), 

referente as prestações alimentícias vencidas no prazo legal, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial exequendo, bem como ser-lhe decretada a prisão 

civil, nos termos dos §1º e seguintes do artigo 528 do Novo Código de 

Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do 

CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

Em caso de pronto pagamento, fica suspensa a ordem de prisão, 

conformo disposto no artigo 528, § 6º do CPC/15.

Já em caso de pagamento posterior, expeça-se o respectivo alvará de 

soltura, tudo nos termos do art. 528, do CPC/15.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65441 Nr: 1165-38.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO International Grãos e Oleaginosas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geci Maciel Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Gibertoni Carlier - 

OAB:36064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se a diligência deprecada, servindo a própria carta como 

mandado.

Após, devolva-se à origem, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65457 Nr: 1174-97.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdOP

 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:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas 

processuais no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 1275-13.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS, MPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 45.Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, ABSOLVER o acusado NATAL PEREIRA DOS SANTOS 

quanto ao delito tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71, 

todos do Código Penal, nas disposições da Lei 8.072/1990.46.Certificado o 

trânsito e julgado oficie-se aos órgãos de registro criminal, nas formas da 

lei.47.Por fim, arbitro em favor do advogado dativo, Dr. André Henrique 

Barbosa da Silveira – OAB/MT n. 15.333, honorários advocatícios 

proporcionais no montante de 05 (cinco) URH, equivalente a R$ 4.482,53, 

em observância à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o 

disposto nos itens 6 e 7 da Tabela XIX da OAB/MT 2018. Expeça-se 

certidão de crédito para fins de cobrança, independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, sendo que os honorários de eventual fase 

recursal serão arbitrados oportunamente, conforme o trabalho 

realizado.Publique-se, registre-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58988 Nr: 49674-68.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro de Sousa e Cia Ltda-ME, 

Alessandro de Sousa, Darci Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES 

- OAB:21494/O, WEDER DE LACERDA SILVA ANTONELLI - 

OAB:18773/O

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, consoante 

documento de fls. 24, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no 

art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124250 Nr: 1928-61.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANFORT ESTOFADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 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.: 117533 Nr: 1829-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÉTRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Vistos etc.

Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência solicitadas por ÉRICA TTIANE 

RIBEIRO VALARDÃO, em desfavor de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, com 

base na Lei nº 11.340/2006.

A parte requerente manifestou nos autos relatando que não há interesse 

em prosseguir com as medidas protetivas (ref. 222).

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

presente medida protetiva (ref. 225).

É o relatório. DECIDO.

 Diante da manifestação da parte interessada no sentido de revogação 

das medidas de proteção a ela aplicadas, REVOGO AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO concedidas no presente feito.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, ante a 

perda superveniente de interesse de agir, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do 

NCPC.

Sem custas e sem honorários sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Vera-MT, 22 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102111 Nr: 109-31.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO MIGUEL DOS SANTOS, Cpf: 

38357160182, Filiação: Enoemia Elicio dos Santos e Francisco Domingues 

dos Santos, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de ADÃO MIGUEL DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CRÉDITO TRIBUTÁRIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 6 13 002038-96/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/10/2013

 - Valor Total: R$ 49.061,21 - Valor Atualizado: R$ 49.061,21 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº. 109-31.2014.811.0102Código nº. 

102111Vistos, etc. Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital 

na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. É 

o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação editalícia do executado 

ADÃO MOGUEL DOS SANTOS.EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da 

LEF.Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se e DÊ-SE vista dos 

autos ao exequente para manifestação.Desatendido, ficam, desde logo, 

determinadas a SUSPENSÃO do feito (40, caput, da LEF) e a REMESSA 

dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico 

das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.172 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Vera-MT, 25 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 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, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 18 de agosto de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110537 Nr: 669-02.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor para que informe a localização do veículo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101907 Nr: 1115-10.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CILIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VÂNIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13.906-B

 Autos nº: 1115-10.2013.811.0102

 Código n°: 101907

Vistos, etc.

Em tempo, inobstante tenha constado do parágrafo quarto, da decisão de 

fl. 359, equivocadamente, o nome da testemunha Osório Nicolau de Melo, 

retifico o erro material, a fim de registrar que o indeferimento refere-se à 

testemunha Tanaildo Lopes de Souza.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE a decisão retro, em seus lídimos termos.

Vera/MT, 07 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102198 Nr: 182-03.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA CONSUELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT, EVERTON COVRE - OAB:MT-15.255/0, FERNANDA 

DENICOLO - OAB:17.713, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - 

OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEDA CONSUELO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), sem mais dados. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada, para 

comperecer à Audiência de Instrução, designada para o dia 25/10/2018, 

às 17h40min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: "Vistos etc.Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (artigo 354 do CPC) ou 

de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (artigo 355 e 356, 

ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos 

probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao 

saneamento e organização do processo (artigo 357do CPC).Pois bem, 

considerando que não há preliminares ou irregularidades a serem 

sanadas, ou por saneado o feito, na forma do artigo 357 do Novo Código 
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de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).Em atenção ao contido na petição 

inicial e aos documentos a ela juntados, fixo como controvertido o seguinte 

ponto: (i) a existência e a data do contrato verbal realizado entre as 

partes. Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades 

do caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma 

diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, 

inc. I e II do Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes 

para a decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de 

tais pontos controvertidos, admito a produção das seguintes provas: (a) 

prova documental, por meio dos documentos já colacionados aos autos; 

(b) depoimento pessoal das partes, as quais deverão ser intimadas 

pessoalmente para a audiência, sob as advertências constantes do artigo 

385, §1º, do CPC, a parte requerida, por ter sido citada por edital, 

DETERMINO a sua intimação por edital; (c) prova testemunhal: concedo às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para que apresentem rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, CPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local), a ser designada 

oportunamente, pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo (art. 455, caput, CPC), ressalvadas as hipóteses do art. 455, § 4º, do 

CPC.Para produção da prova testemunhal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 25 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 

17H40MIN.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera/MT, 16 de 

agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito"

Advertência: Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento 

pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena - (CPC, art. 

385, §1º).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIO ORTIZ 

CORTEZ, digitei.

Vera, 23 de agosto de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104643 Nr: 217-26.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

CONDENAR o réu JOÃO MARIA PEREIRA, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções do artigo 129 § 9° do Código Penal.Em observância 

ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema 

trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da 

pena.[...].CUMPRAM-SE as demais disposições pertinentes da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 
PORTARIA nº 25/2018 

 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 
Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante 
o expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de 
Justiça no mês de SETEMBRO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das 
Varas, ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 
 

Período: Dia 3 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
DARLEY CHAVES  
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
JORGE LUIZ DE MOURA 

Período: Dia 4 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 

 
Período: Dia 5 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 6 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
MILTON JOSÉ BARRETO  
REJANE DIAS DE SOUZA  
SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 10 de SETEMBRO de 2018 
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Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA  
UGO MARIANO DE SOUZA 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

  
Período: Dia 11 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
SIRLENE APARECIDA SILVA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 12 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
AERRE FERREIRA BARCELOS 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 13 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Período: Dia 14 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 17 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
JORGE LUIZ DE MOURA 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO  
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 18 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA  
MILTON JOSÉ BARRETO 

Período: Dia 19 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
REJANE DIAS DE SOUZA 
SANDRA CRISTINA BARRETO  
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 20 de SETEMBRO de 2018 
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Oficial (a): 
SIRLENE APARECIDA SILVA 
VANDERLEI MATTE 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

Período: Dia 21 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
AERRE FERREIRA BARCELOS 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 24 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
DARLEY CHAVES 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

Período: Dia 25 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 
JORGE LUIZ DE MOURA 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Período: Dia 26 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 
JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 27 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
REJANE DIAS DE SOUZA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 28 de SETEMBRO de 2018 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA 
MILTON JOSÉ BARRETO 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de 
Justiça designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. 
Caso não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho 
escalado, observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala 
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ficará de plantão na 1ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo 
justificável, será substituído pelo penúltimo plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda 
Lima, Matrícula nº 2324, ficará de plantão na 2ª Vara Criminal. Na sua ausência, por 
motivo justificável, será substituído pelo segundo plantonista da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 22 de agosto de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

         JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 
 
PORTARIA Nº 061/2018/DF   

 
O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc... 
  
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro grau 
de jurisdição do Poder Judiciário; 

 
CONSIDERANDO o teor da decisão que defere o pedido de mudança de plantão lançada no 
Expediente n. 0073979-85.2018.811.0000; 

 
CONSIDERANDO que o Dr. Flávio Maldonado de Barros estará em usufruto de férias no período de 
10 a 30/09/18 e Dra. Anna Paula Gomes de Freitas no período de 07 a 23/09/18; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão dos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça para o 
mês de Setembro, a saber: 

 
I - JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

03/09 (19h) 
a 
06/09 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial) 

 

Raisa Ferreira 

10/09 (19h) 
a 
14/09 (12h) 

Dra. Cristiane Padim da Silva 
(1ª Vara Criminal) 

 
Regiane Gomes de Souza 

17/09 (19h) 
a 
21/09 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues 
(2ª Vara Cível) 

 
Rita de Cassia Detoffol 

24/09 (19h) 
a 
28/09 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível) 

 
Ronnie Grey Pereira 

 
 
 
 

         II - JUÍZES E GESTORES DO POLO 
 

DATA 
 

JUIZ SERVIDOR 

31/08 (19h) 
a 
03/09 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de Barros 
(1ª Vara Cível Tangará da Serra) 
 

 
Valdeir Ferreira Lima 

06/09 (19h) 
a 
10/09 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(2ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Barbara Graziela Ventura 

14/09 (19h) 
a 
17/09 (12h) 

Dr. Anderson Gomes Junqueira 
(3ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Breno de Faria Ferreira 

21/09 (19h) 
a 

Dr. Francisco Nei Gaíva 
(4ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Dargite Sbruzzi Prieto 

Telefone do Plantão (65) 9 9237.3629 
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24/09 (12h) 
28/09 (19h) 
a 
01/10 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da Serra) 

 
Élida Juliane Schneider 

 
V - OFICIAIS DE JUSTIÇA   

 
DIA OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

31/08 a 02/09  Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

03 Allana Karen Kawano 9 9692 3172 

04 Renata Garcia da Costa 9 9936 3315 

05 Osmar Deluca (66) 9 9631 4235 

06  Marcos Antonio Detoffol 9 9987 2331 

07 a 09 Lubia Nunes da Costa 9 9987 3282 

10 João Antonio Prieto 9 9987 1529 

11 Manoel Reis Cangussu Ribeiro 9 9987 1373 

12 Maurildes Silva Carvalho 9 9947 4067 

13 Maria Célia de Sousa 9 9985 6009 

14 a 16 Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 

17  José da Cruz Costa 9 8402 7127 

18 Aloisio Francisco Jacoby 9 9987 1066 

19 Gisliane Pereira Alexandre 9 9985 9280 

20 Antonio Augusto Ribeiro 9 9643 5340 

21 a 23 Arash Kaffashi 9 9923 3828 

24 Wilson César Rosa 9 9613 5782 

25 Maurício Greco Sorroche      9 9959 9260 

26 Diogo Luiz Mazzutti 9 9989 4578 

27 Edson Osmar Alviano Costa      9 9978 4565 

28 a 30 Ana Carolina Moggi 9 9922 4292 
 

Art. 2º - Informar o telefone dos Assistentes de Gabinete desta Comarca, a saber:  
 

JUÍZOS ASSISTENTES TELEFONE 

1ª Vara Cível Juliana Bolognesi Trindade      (65) 9 9609-0619 

2ª Vara Cível Barbarah Rodrigues R. de Souza (65) 9 9604-6572 

3ª Vara Cível Sheila Conti 

Anderson Gomes Junqueira 

(65) 9 9968-9592 

(66) 9 9965-9161 

4ª Vara Cível Ricardo Oliveira Lima (65) 9 9934-4655 

5ª Vara Cível Carlly Eich Alves 

Diego Ethan Nunes 

   (65) 9 9927-8768 
(65) 9 9646 8803 

(66) 9 9218-5277  

1ª Vara Criminal Ana Caroline Barros Nascimento 

Jesiane Débora Pelisão 

(65) 9 8469-0624 

(65) 9 9914-7173  
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2ª Vara Criminal Pedro Mendes Ferreira 

Diogo Batista Carneiro  

(66) 9 9958 0109   

(65) 9 9642-7460 

Juizado Especial Poliana Fernandes Costa 

Glaucia Miranda Gruber 

     (66) 9 8438-3866 

(65) 9 9235-4989 

 
Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar cópia 
ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia Municipal, 
Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua homologação.  
 
 
Publique-se. Cientifique-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.  
 
Tangará da Serra, 15 de agosto de 2018. 

 
FLÁVIO MALDONADO  
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO NA 
COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT 
 

 
EDITAL 11/2018-DF 

 
O Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT, 
no uso de suas atribuições legais, conforme provimento nº. 29/2014-CM, autorizado pelo 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a relação preliminar das INSCRIÇÕES DEFERIDAS do Processo Seletivo de Juiz 
Leigo para a Comarca, mediante as condições estabelecidas nos editais nº. 09/2018-DF, 
publicado em 03/08/2018 (DJE edição nº. 10309) e nº. 10/2018-DF, publicado em 
08/08/2018 (DJE edição nº. 10312). 
 
1 – RELAÇÃO PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

 

Inscrição Candidato(a) Documento de identificação 

1 ALLINE JULIANA LEITE RG nº. 2031188-5 SSP/MT 
2 ANI CAROLINE NUNES DUTRA RG nº. 23160489 SSP/MT 
3 ANTÔNIO PORPHÍRIO PINTO DOS 

SANTOS RG nº. 1122595 SSP/GO 
4 CLÁUDIA REGINA POLETTO RG nº. 1287065-0 SSP/MT 
5 CYNTHIA DURANTE MACHADO RG nº. 1362578-0 SSP/MT 
6 DOUGLAS SILVA BARBOSA RG nº. 20416113 SSP/MT 
7 ELIEZER JOSÉ TEIXEIRA RG nº. 1675555-3 SSP/MT 
8 ENIO MARTIMIANO DA SILVA 

JÚNIOR RG nº. 16730194 SSP/MT 
9 GISELY RODRIGUES MACHADO RG nº. 22746242 SSP/MT 
10 GRACE ALVES DA SILVA RG nº. 1644984-3 SSP/MT 
11 HIDE ABREU HOSSOE RG nº. 20542232 SSP/MT 
12 IVANA DE OLIVEIRA SARAT RG nº. 1128956-2 SSP/MT 
13 JAQUELINE LETÍCIA ANTUNES 

MACIEL RG nº. 1487749-0 SSP/MT 
14 JIZREEL ALVES GUIMARÃES DE 

JESUS RG nº. 19428618 SSP/MT 
15 LUCIANE BORDIGNON DA SILVA RG nº. 1396884-0 SSP/MT 
16 LUIHANA PASINATO GOMES RG nº. 2101767-0 SSP/MT 
17 MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES 

DA SILVA RG nº. 1813191-1 SSP/MT 
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18 SUELEYN DE OLIVEIRA PAINS RG nº. 14122456 SSP/MT 
19 TALITA DE BARROS MARQUES RG nº. 230861-81 SSP/MT 
20 THIAGO MÁXIMO DA SILVA RG nº. 1738725-6 SSP/MT 

 

2 – RELAÇÃO PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 

Inscrição Candidato(a) Documento de identificação 

21 ADMILSON FRANCISCO DE MOURA RG nº. 08979570 SSP/MT 
22 EMANUELLE DOS SANTOS WIDAL 

GARCIA 
RG nº. 13620827 
SEJUSP/MT 

23 ESMERALDO SILVA GUILHERME RG nº. 12279617 SSP/AC 
24 FERNANDA CARVALHO BAUNGART RG nº. 14773902 SSP/MT 
25 GABRIEL SILVA SOUZA RG nº. 20660251 SSP/MT 
26 JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO 

SABER RG nº. 1288688-2 SSP/MT 
27 KÉSSILA RODRIGUES LOPES RG nº. 1856598-0 SSP/MT 
28 LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO RG nº 10554823 SSP/MT 
29 LEILA DE JESUS OLIVEIRA MARTINS RG nº. 16019245 SSP/MT 
30 MAÍRA MOURA SOARES RG nº. 970743 SSP/MT 
31 NAILRIK THAMYRES GAMA DE 

ALMEIDA RG nº. 1763179-3 SSP/MT 
32 THIAGO HENRIQUE GARCIA RG nº. 19477546 SSP/MT 
33 WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JÚNIOR RG nº. 1677999-1 SSP/MT 
 

2.1 – Justificativas para o indeferimento 
 
Em conformidade com o item 6, do edital nº. 09/2018-DF, disponibilizado dia 
03/08/2018 no DJE nº. 10309, e item 1 (retificações), do edital nº. 10/2018-DF, 
disponibilizado dia 08/08/2018 no DJE nº. 10312, segue as justificativas do 
indeferimento: 
 
Inscrição Candidato(a) Justificativa 

21 

ADMILSON FRANCISCO 
DE MOURA 

Ausência, no ato de inscrição dos seguintes 
documentos:  Cópia autenticada da Carteira 
de Identidade e CPF; Certidão Negativa de 
antecedentes Criminais e de Ações Cíveis 
da Justiça Estadual e Federal , abrangendo 
os últimos 05 (cinco) anos, dos locais onde 
residiu; Declaração de que não advoga no 
âmbito do Juizado Especial  da Comarca 
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onde pretende fazer a função; Declaração 
de que não exerce nenhuma atividade 
político-partidária, não é filiado a partido 
político e não apresenta órgão de classe ou 
entidade associativa; Cópia autenticada do 
diploma; 02 (duas) fotografias 3 x 4 
recentes. 

22 

EMANUELLE DOS 
SANTOS WIDAL 

GARCIA 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
02 (duas) fotografias 3 x 4 recentes. 

23 

ESMERALDO SILVA 
GUILHERME 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 

24 

FERNANDA CARVALHO 
BAUNGART 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
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fotografias 3 x 4 recentes. 
25 

GABRIEL SILVA SOUZA 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 

26 

JOSIANE FAUSTINO 
AZEVEDO SABER 

Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 

27 

KÉSSILA RODRIGUES 
LOPES 

Declaração de que não exerce nenhuma 
atividade político-partidária, não é filiado a 
partido político e não apresenta órgão de 
classe ou entidade associativa. 

28 

LAURO EVERSON 
CASASUS FIGUEIREDO 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Federal , abrangendo os últimos 05 (cinco) 
anos, dos locais onde residiu. 

29 

LEILA DE JESUS 
OLIVEIRA MARTINS 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
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não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 

30 

MAÍRA MOURA SOARES 

Formulário de inscrição preenchido; 
Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; 02 (duas) fotografias 3 x 4 
recentes. 

31 

NAILRIK THAMYRES 
GAMA DE ALMEIDA 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 

32 

THIAGO HENRIQUE 
GARCIA 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 
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33 

WAGNER  BATISTA 
GOMES NASCENTE 

JÚNIOR 

Cópia autenticada da Carteira de Identidade 
e CPF; Certidão Negativa de antecedentes 
Criminais e de Ações Cíveis da Justiça 
Estadual e Federal , abrangendo os últimos 
05 (cinco) anos, dos locais onde residiu; 
Declaração de que não advoga no âmbito 
do Juizado Especial  da Comarca onde 
pretende fazer a função; Declaração de que 
não exerce nenhuma atividade político-
partidária, não é filiado a partido político e 
não apresenta órgão de classe ou entidade 
associativa; Cópia autenticada do diploma; 
Certidão de inscrição regular na OAB (pode 
ser substituída, somente no ato de inscrição, 
pela cópia da carteira da OAB); 02 (duas) 
fotografias 3 x 4 recentes. 

 
3 – DOS RECURSOS 
 
Ficam os candidatos instados para, querendo, interpor recurso contra o indeferimento do 
pedido de inscrição, nos dias 24/08/2018, 27/08/2018 e 28/08/2018. 
 
3.1 - Os eventuais recursos poderão ser protocolizados das 12:00h do dia 23/08/2018 até 
as 19:00 h do último dia de prazo, na Coordenação do Fórum de Barra do Bugres-MT, 
durante o horário de expediente, de forma presencial ou por e-mail: 
barra.bugres@tjmt.jus.br, sendo a confirmação realizada por telefone, deste último, (65) 
3361-1261, ramal 201, cujo modelo segue no anexo I. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e, ninguém no futuro possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do fórum e publicado 
no Diário de Justiça Eletrônico. 

 
 
Barra do Bugres-MT, 22 de agosto de 2018. 
 
 
 
João Filho de Almeida Portela 
Juiz de Direito e Diretor do Foro Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ANEXO I 

 

RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE 

INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA JUIZ LEIGO DA COMARCA 

DE BARRA DO BUGRES-MT 

 

À Comissão Organizadora do Concurso, 

 Eu _____________________________________________________________, 

abaixo-assinado(a), portador(a) do RG nº_______________________________, CPF 

nº_________________________________, vem tempestivamente, considerando que  

seu pedido de inscrição indeferido tendo como motivo __________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

apresenta a essa Comissão Pedido de Reconsideração pelos motivos seguintes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Diante do exposto, venho requerer o DEFERIMENTO da INSCRIÇÃO PARA 

SELEÇÃO DE JUIZ LEIGO. 

 

Espera deferimento. 

 

Barra do Bugres-MT, ______ de agosto de 2018. 

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato(a) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 
 

PORTARIA N.º  31/2018-DF 
 
O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e 
Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de sua competência 
legal, 
 
                                              
CONSIDERANDO o dispositivo legal da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – 
CNGC – Cap. 1, Seção 7, que regulamenta o plantão judiciário; 

  
RESOLVE: 

 
I) ESTABELECER a escala de plantão para os finais de semana e feriados do mês de 
Setembro/2018 das 13:00 às 17:00 horas, os servidores abaixo relacionados: 

 
 
 

Servidores 

Dias Servidor (es) Plantonista Telefone 
01 e 02 Eliete Maria Mendes de Oliveira Henrique (65) 99285 7971 

07 Maria Sônia Duarte Viana (65) 99285 7971 
08 e 09 Geovania Aparecida Nunes (65) 99285 7971 
15 e 16 João Henrique (65) 99285 7971 
22 e 23 Eliete Maria mendes de Oliveira Henrique (65) 99285 7971 
29 e 30 Juscenil Alves Arruda Souza (65) 99285 7971 

 
Oficial de Justiça 

01 e 02 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 
07, 08 e 09 Gilson Meira dos Santos (65) 99955 3612 

15 e 16 Roberto Carlos Ribeiro dos Santos (65) 99623 7199 
22 e 23 Cristiane Pereira Nunes Pereira (65) 99992 3350 
29 e 30 Marcilio da Silva Seba (65) 99927 4843 

 
 

Juiz 

01 e 02 Marcelo Sousa Melo Bento de Rezende (65) 99226 2961 
07, 08 e 09 Antonio Carlos Pereira de Souza Junior (66) 651 5151 

15 e 16 Henriqueta Fernanda C. Alencar F. Lima (65) 99628 7867 
22 e 23 Lilian Bartolazzi Laurindo (65) 99943 5838 
29 e 30 Jean Garcia de Freitas Bezerra (65) 99628 7867 

 
                                           

Cumpra-se, cientificando os servidores supra  mencionados. 
    
Araputanga - MT, 23 de agosto de 2018. 
 
 
          
 Renato José de Almeida Costa Filho 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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